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     รหัสทวัร์ PMLP2 

เทีย่วเกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื พกับนเกาะทั้ง 2 คืน 
พกัที่ PALM INN LIPE RESORT 

 

 
 
 
 
มาเทีย่วหลเีป๊ะให้คุ้ม ไดเ้ท่ียวครบ ราคาไม่แพง ดว้ยการจดัหารีสอร์ท และ โปรแกรมทวัร์ท่ีเป็นไปไดดี้ท่ีสุด ราคาดี

ท่ีสุด โปรแกรมทวัร์หลากหลาย เพิ่มบริการแตกต่างและดีกวา่ หลายๆท่านจึงมาเท่ียวกบัเรา แลว้บอกต่อท าใหเ้รามีลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง และขยายกลุ่มมากข้ึน เพราะเราท าหนา้ท่ีท าหาห้องพกัท่ีหลีเป๊ะ แพคเกจเท่ียวหลีเป๊ะ เรือ รถ และบริการท่ีสะดวก
ท่ีสุดเสริฟใหท้่านทุกวนั และจะยิง่พฒันาการใหบ้ริการกบัท่านท่ีจะเดินทางไปเท่ียวหลีเป๊ะ ใหส้ะดวกข้ึนอีก และประหยดัข้ึน
อีกตามความตอ้งการของ ลูกคา้ทุกท่าน 
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ก าหนดการเดินทาง :: 
วนัแรก ท่าเรอืปากบารา– ตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ- ดพูระอาทติยต์ก – เดนิถนนคนเดนิ                   (- / -- / --) 

เท่ียวเรือ เรามีเท่ียวเรือท่ีจะใหท่้านเลือกไป ได ้ตามเท่ียวท่ีท่านเดินทางมาถึง ท่าเรือปากบารา ดงัน้ี 

เท่ียว 09.30 น. (เรือจะวิง่ ศ-อา) 
เท่ียว 11.30 น. (เรือวิง่ทุกวนั) 
เท่ียว 13.30 น. (เรือวิง่ทุกวนั) 

 รับคณะของท่านท่ี ท่าเรือปากบารา ดว้ยทีมงาน มืออาชีพของเท่ียวสนุกทวัร์ 
จากนั้น คณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะไดรั้บฝัง

เร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญในเสน้ทางน้ี และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ย
ทีมสต๊าฟผูเ้ป็นมิตร   

 หลงัจากนั้น น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะท่ี
ท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ใหค้ณะ
ไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุม้ประตูหินธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้
ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึงท่านไดม้ายืนอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล 

อาหารเท่ียง ลกูคา้ทางเองท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีเป็นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเม่ือมาท่องเท่ียวทะเลสตูล ท่ีน้ีมีน ้าทะเลท่ีสวยงาม 

ชายหาดท่ีขาวละเอียด เหมาะกบัการพกัผอ่นเป็นอยา่งมาก 
 เรือเขา้หนา้ชายหาด (ท่านจะตอ้งเดินหไปเช็คอินท่ีรีสอร์ทเอง) 
เช็คอิน เช็คอินเขา้ท่ีพกั ณ PALM INN KOH LIPE  เป็นหอ้งแอร์แสตนดาร์ต พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 จากนั้นเชิญท่านอิสระ เล่นน ้า นัง่ชิวๆ ด่ืม ตามอธัยาศยัครับ ท่ีหนา้ชายหาดพกัทยา หรือ หาดชาวเลย ์

ท่านสามารถสัง่อาหารทานท่ีรีสอร์ท หรือ ตามร้านต่างๆไดเ้ลยครับ (ไม่รวมในราคาทวัร์) 
17.30 น. แนะน าใหท่้าน เดินทางสู่ ย่านถนนคนเดนิ และผา่นชมหมู่บา้นชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะสู่ หาด ซนัเซ็ต เพ่ือชม พระ

อาทิตยต์ก มุมท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ พร้อมทั้งบรรยากาศแสนจะโรแมนติก 
อาหารค ่า ลูกคา้ทางเองท่ีเกาะหลีเป๊ะ 

 เสร็จแลว้เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัท่ีสอง เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน ้าจาบงั – เกาะยาง – หาดทรายขาวเกาะราวี – อ่าวสอง เกาะอาดงั         (B/L/--) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (1) 
08.30 น. เจอกนัท่ีหนา้ชายหาด (เจา้หนา้ท่ีจะโทรนดัเวลาอีกคร้ัง) 
09.00 น. น าคณะเดินทางไปสมัผสัหินอนัสวยงาม ณ เกาะหินงาม เป็นอีกหน่ึงแหล่งดึงดูใจให้

นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวทะเลสตูล เพราะเกาะน้ีทั้งเกาะจะมีหินสีด านิลทั้งเกาะ มองแลว้สวยงาม
มากครับ และท่ีน้ียงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีน่าสนใจอีกดว้ยครับ 

จากนั้นน าคณะมาด าน ้ า ณ จุดด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืน ณ ดา้นหลงัของเกาะหินงาม ซ่ึงเป็นอ่าวท่ีกวา้ง 
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และมีปะการังชายผา้ พร้อมทั้งหญา้ทะเลใหท่้านไดช้ม ท่ามกลางฝงูปลาทะเลนานาชนิด 

 เสร็จแลว้พาคณะ มาดูปะการัง 7 สี ท่ี ร่องน ้าจา
บงั แหล่งดูปะการังสี และปะการังอ่อนท่ีสวย
ท่ีสุดของเกาะหลีเป๊ะ เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสม พา
คณะไปพกัผอ่นท่ี หาดทรายขาว เกาะราวี ฟิน

ไปกบัการถ่ายรูปมุมสวยๆ มากมาย และเล่นน ้าหนา้ชายหาดครับ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะราวี เป็นแบบขา้วกล่อง (2) 
จากนั้น น าคณะไปด าน ้าต้ืนดูปะการังหวักะโหลก ท่ีอ่าวสอง เกาะอาดงั ซ่ึเป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเกาะตะรุเตา 

ท่ีเกาะน้ียงัมีฝงูปลาเสือท่ีท่านสามารถดูไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งน าอาหารมาใหป้ลา 
จากนั้น น าคณะมาด าดูปะการังผกักาด ณ เกาะยาง เป็นเกาะเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง เกาะหินงามกบัเกาะราวี จุดน้ีเป็นจุดด าน ้าท่ี

น่าสนใจเลยทีเดียวครับ 
จากนั้น เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสม น าคณะเขา้สู่รีสอร์ทท่ีพกั ณ เกาะหลีเป๊ะ 
พกั PALM INN KOH LIPE  เป็นหอ้งแอร์แสตนดาร์ต พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
อาหารค ่า ลกูคา้ทางเองท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
 จากนั้นใหท่้านอิสระยา่นถนนคนเดิน หรือ จะรับผมทะเลหนา้หาดกไ็ดบ้รรยากาศดีครับ 

วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา                                                                                                (B/--/-) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3)  
เทีย่วเรอื ทา่นสามารถเลอืก เทีย่วเรอืกลับไดด้ังนี้ 

เทีย่ว เวลา 09.30 น. (เรอืวิง่ทกุวัน) 
เทีย่ว เวลา 11.30 น. (เรอืวิง่ทกุวัน) 
เทีย่ว เวลา  13.30 น. (เรอืวิง่ ศ-อา) 

 เรอืใช้เวลาเดินทาง 1.50 ชม. 
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ราคาคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

จอยกรุ๊ป 2 ทา่นขึน้ไป 2,888 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

-คา่เรอืสปีทโบท้เดนิทางไปกลับ (เรอืเมย)์ 
-คา่เรอืเล็กน าเทีย่วทีเ่กาะหลเีป๊ะ (จอยกรุ๊ป) 

-คา่ทีพั่ก  2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

-คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กาก และชชูพี) 
-คา่อาหาร 3 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว (เทีย่งแบบกลอ่ง 1 มือ้, เชา้ทีร่สีอรท์ 2 มือ้) 

-คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 100,000 บาท 
-คา่เจา้หนา้ทีพ่าไปด าน ้า และ ดแูลตอนด าน ้าในวนัที ่2 ของทรปินี้  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
-คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (ถา้ม)ี  

-คา่ธรรมเนยีมทา่เรอืปากบารา ทา่นละ 20 บาท (จา่ยทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐในวนัทีเ่ดนิทาง) 

-คา่อทุยาน ทา่นละ 40 บาท (จา่ยทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐในวนัทีเ่ดนิทาง) 
-คา่ธรรมเนยีม จัดการขยะ ทีเ่กาะหลเีป๊ะ ประมาณ 120 (ทัง้ไปและกลับ) (จ่ายทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐในวนัทีเ่ดนิทาง) 

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (ถา้ตอ้งการ) 

 


