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รหัสทวัร์ PBLP1      
 

เกาะหลเีป๊ะ ทีสุ่ด ของการพกัผ่อน ในทะเลอนัดามัน 
ดว้ยนโยบายท่ีจะหาราคาดีท่ีสุด พร้อมท่ีสุด สะดวกท่ีสุด ในการไปเท่ียวหลีเป๊ะของลูกคา้ กบับริการท่ี

หลากหลายในราคาท่ีท่านเลือกไดม้ากท่ีสุด เราจึงจะท าหนา้ท่ีประสาน และจดัสรรแพคเกจทวัร์หลีเป๊ะใหเ้หมาะกบัผูเ้ดินทางในทุกวยั 
และทุกระดบัของเงินในกระเป๋าใหไ้ปเท่ียวหลีเป๊ะ ในราคาถูกท่ีสุด คุม้ค่าเงินท่ีสุด ครับ  และจะพฒันาในทุกๆ ระดบัครับผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราแวะเกาะตะรุเตา และ แวะเกาะไข่ด้วยนะครับ (ไปเรือเที่ยวเช้า) 
พกับนเกาะหลเีป๊ะ 1 คนื ภูบาร์รีสอร์ท อยู่ในถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ 

ก ำหนดกกำเดก นดาำ   
วดัแเก จำกหนำกใหนญ ่- าำ่ดเอืปำกบำเำ– ดกำะตะเุดตำ -ดกำะหนลดีป๊ะ-ดกำะหนนด ำม-อำ่วสอ ดกำะอำก ั-ดกำะยำ                                                                                                           

(- / ดาีย่  / -) 

07.00 น. รถของเรารับลกูคา้จากหาดใหญ ่(เป็นรถจอยกบัลกูคา้ทีเ่รามอียูแ่ลว้ รถตู ้คนัละ 10 ทา่น) 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา 

09.30 น. คณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่ตามนาน เกาะตะรุเตา ทา่นจะไดรั้บฝังเรือ่งราวผ่านการ
รอ้ยเรยีงของมัคคเุทศกผ์ูช้ านาญในเสน้ทางนี ้และทา่นจะสบายใจมากขึน้ดว้ยทมีสตา๊ฟผูเ้ป็นมติร 

12.00 น. ดช็คอนดดขำ้าีพ่กั ณ POOH BAR RESORT KOH LIPE 

 หลงัจากนัน้ น าคณะสู ่เกาะทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเทีย่วของสตลู ณ เกาะไข ่เกาะทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วรูจ้ัก
มขุแทแ้หง่อนัดามันนัน้คอื อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ้่ายรูปและมเีวลาในการลอดซุม้ประตหูนิ

ธรรมชาตกิลางทะเลทีเ่มือ่ถา่นรูปออกมาแลว้ทา่นจะไมล่มืวา่ครัง้หนึง่ทา่นไดม้ายนือยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้เกาะไข ่ทะเลสตลู 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (1) แบบกลอ่ง 

จากนัน้ ออกเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นเกาะทีเ่ป็นทีพั่กของนักทอ่งเทีย่วเมือ่มาทอ่งเทีย่วทะเลสตลู ทีน่ีม้นี ้าทะเลทีส่วยงาม 

ชายหาดทีข่าวละเอยีด เหมาะกบัการพักผ่อนเป็นอยา่งมาก 

ชว่งบา่ย น าคณะเดนิทางไปสมัผัสหนิอันสวยงาม ณ เกาะหนิงาม เป็นอกีหนึง่แหลง่ดงึดใูจใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเทีย่วทะเลสตลู 
เพราะเกาะนี้ทัง้เกาะจะมหีนิสดี านลิทัง้เกาะ มองแลว้สวยงามมากครับ และทีน่ียั้งเป็นจดุถา่ยรูปทีน่่าสนใจอกีดว้ยครับ 

จากนัน้ น าคณะไปด าน ้าตืน้ดปูะการังหัวกะโหลก ทีอ่า่วสอง เกาะอาดัง ซึเ่ป็นเกาะทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองรองจากเกาะตะรุเตา 
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ทีเ่กาะนียั้งมฝีงูปลาเสอืทีท่า่นสามารถดไูดโ้ดยทีไ่มต่อ้งน าอาหารมาใหป้ลา 

จากนัน้ น าคณะมาด าดปูะการังผักกาด ณ เกาะยาง เป็นเกาะเล็กๆ ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง เกาะหนิงามกบัเกาะราว ีจดุนีเ้ป็นจดุด าน ้าที่
น่าสนใจเลยทเีดยีวครับ 

จากนัน้ น าคณะมาด าน ้า ณ จดุด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ ณ ดา้นหลงัของเกาะหนิงาม ซึง่เป็นอา่วทีก่วา้ง และมปีะการังชายผา้ 

พรอ้มทัง้หญา้ทะเลใหท้า่นไดช้ม ทา่มกลางฝงูปลาทะเลนานาชนดิ เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม น าคณะเขา้สูร่สีอรท์ทีพั่ก 
ณ เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ อาหารค า่ทา่นสามารถหาทานเองไดส้ะดวกมากทีย่า่นถนนคนเดนิ ซึง่อยูใ่กลร้สีอรท์ทีพั่ก หรอื จะใหไ้กดแ์นะน าให ้

หรอื พาไปก็ไดค้รับผม 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระยา่นถนนคนเดนิ หรอื จะรับผมทะเลหนา้หาดก็ไดบ้รรยากาศดคีรับ 

วดัาีส่อ  ดกำะหนลดีป๊ะ-าำ่ดเอืปำกบำเำ-กลบัหนำกใหนญ ่                                                             (B/--/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2)  

จากนัน้อสิระบนเกาะหลเีป๊ะ 

เดนิทางกลบั เทีย่วเรอืกลบัทีท่า่นสามารถเลอืกไดม้ดีงันี ้(09.30 น. / 11.30 น.)  

เรอืใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.ก็ถงึทา่เรอืปากบารา 

สง่คณะ จากนัน้รถตู ้ของเราจะไปสง่คณะ ทีห่าดใหญ ่(เป็นรถจอยกับลกูคา้ทีเ่รามอียู่แลว้) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 

ดาีย่ว ดกำะหนลดีป๊ะ ใหนถ้กูใจ ไปกบัดเำ ดาีย่วสดุกาวัเ ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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เำคำคำ่บเ นกำเ 

POOH BAR KOH LIPE 

 
(อยูก่ลางเกาะ ในถนนคนเดนิ) 

จ ำดวดผูด้ก นดาำ  เำคำตอ่าำ่ด 

จองแบบกรุ๊ปสว่นตวั 6-8 ทา่น 2,790 บาท 

จอง แบบจอยทวัร ์2 ทา่น ขึน้ไป 2,100 บาท 

เำคำดีด้ป็ดหนอ้ พกัแบบ แอเส์แตดกำเก์ 

หากตอ้งการ รถรับ สง่ จากหาดใหญ ่เพิม่ทา่นละ 400 บาท 

 
อตัเำคำ่บเนกำเดีเ้วม  

 คา่เรอืหางยาวน าเทีย่วในชว่งด าน ้าดปูะการังตามโปรแกรมทวัร ์ 
 คา่เรอืสปีทโบท้ (ปากบารา เกาะหลเีป๊ะ) 

 คา่ทีพั่ก  1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื จะเอาหอ้ง 4 ทา่น ก็ได)้ 
 คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี) 

 คา่อาหาร 2 มือ้ (เทีย่ง 1 มือ้แบบกลอ่ง,เชา้ 1 มือ้ทีร่สีอรท์)  

 คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บำาเกัษำพยำบำล 100,000 บำา 
 คำ่ดจำ้หนดำ้าีม่คัคุดาศกค์อยอ ำดวยควำมสะกวก (ดฉพำะาีจ่อ มำ 6 าำ่ดขึด้ไป)  

อตัเำคำ่บเนกำเดีไ้มเ่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่

เรยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

x คา่รถรับสง่ จากหาดใหญ ่เพิม่ทา่นละ 400 บาท 

x คา่ทา่เรอื 20 บาท,คา่อทุยาน 40 บาท,คา่จัดการขยะเกาะหลเีป๊ะ 70บาท (ใหจ้า่ยกับเหนา้ทีข่องรัฐ ณ จุดตา่งๆเลย

ครับ) 


