
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

รหสัทวัร์ R115 

แพคเกจด ำน ำ้ดูปะกำรังที่หลีเป๊ะ เที่ยวครบ เช่น เกาะไข ่เกาะหินงาม ร่องน า้จาบงั เกาะอาดงั เกาะราวี เที่ยว

สนกุทวัร์ผู้ให้บริการ แพคเกจเที่ยวหลเีป๊ะ ทัง้แบบเป็นแพคเกจทวัร์ และ เป็นแบบทวัร์เต็มรูปแบบ ไมว่า่กรุ๊ปเลก็กรุ๊ปใหญ่ 

เราใสใ่จและให้บริการทกุระดบัอยา่งเต็มใจ ตามงบประมาณ และรูปแบบห้องพกั รูปแบบการเทีย่วของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำคำเร่ิมต้นที่ท่ำนละ 3,590 บำท 
(เดนิทำงตรงช่วง 1 ธ.ค.59 – 31 ม.ค. 60 เพิ่มรำคำท่ำนละ 1,200 บำท) 

ถำมดใูครๆ กไ็ปเที่ยวหลีเป๊ะ กบั เที่ยวสนุกทวัร์ฯ  
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ราคานีร้วมแล้ว ดงันี ้:: 

1. ค่ารถรับส่ง (เฉพาะกรณีซ้ือแพคเกจแบบรวมรถรับส่งดว้ย) 

2. ค่าตัว๋เรือเดินทางไปกลบั 

3. ค่าทริปกิจกรรมด าน ้ าดูปะการรังท่ีหลีเป๊ะ 1 วนั 

4. ค่าท่ีพกัท่ี เบลล่าวสิตา้บีชรีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (เป็นหอ้งประเภท Standard Room) 

5. ค่าอาหาร 3 ม้ือ (รวมอาหารเชา้ท่ีรีสอร์ทดว้ย) 

6. ค่าไกด ์หรือ คนขบัเรือดูแลเฉพาะตอนด าน ้ าดูปะการัง 

7. ค่าธรรมเนียมอุทยานเฉพาะตอนด าน ้ าดูปะการังเท่านั้น 

ราคานีไ้ม่รวมเช่น :: 

- ค่าโป๊ะ ท่านละ 50 บาท  และค่าท่าเรือปากบารา 20 ท่าน (ท่านตอ้งจ่ายเองก าเจา้หนา้ท่ีอุทยาน) 

- ค่าเรือเลก็ เดินทางจากโป๊ะไปชายหาด และ วนักลบั จากชายหาดมาท่ีโป๊ะ (ประมาณเท่ียวละ 50 บาท) 

- ค่าออกบิลท่ีจะไปหกัลดยอ่นภาษี 7 เปอร์เซ็นต ์

ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก 

เท่ียวรถ

รับจาก

หาดให

ญ่ 

มีเวลา 07.00 น. // 08.00 น. // 09.00 น. //11.30 น. //13.00 น. 

(หากท่านตอ้งการด าน ้ าดูปะการังวนัแรกเลย ตอ้งมาเท่ียว 07.00 น. เท่านั้นครับ) 

เวลาเรือ

ออก

จาก

ปากบา

รา 

มีเวลา 09.30 น. // 10.30 น. (แวะเกาะตะรุเตา เกาะไข่) // 11.30 น.(แวะเกาะตะรุเตา เกาะไข)่ // 13.30 น. // 14.30 

น. // 15.30 น. 

(หากท่านตอ้งการเท่ียวด าน ้ ากบัเรือสปีทโบท๊เลยวนัแรก ตอ้งลงเรือเท่ียว 09.30 น. เท่านั้น) 

ถา้ ท่านเลือกเล่นน ้ า ดูปะการังวนัน้ีเลย เม่ือไปถึงท่ีโป๊ะ ไกดก็์จะใหท่้านไปเช็คอินเขา้หอ้งพกั และจะนดัไปเวลาไป

เท่ียว ตามเกาะต่างๆ ดว้ยเรือสปีทโบท้แบบคาตามารัน มีเท่ียว เกาะหินงาม ร่องน ้ าจาบงั เกาะยาง เกาะอาดงั กะ

ราว ีเป็นตน้ครับ 

เท่ียง คณะท่ีด าน ้ าดูปะการัง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด (1) แบบขา้วกล่อง 
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จากนั้น เรือก็จะไปส่งท่านท่ี หนา้ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ และท่านเขา้ท่ีพกั ตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (2) 

- ส าหรับท่านท่ีด าน ้ าดูปะการังวนัแรกแลว้ เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั บนเกาะหลีเป๊ะ หรือ เลือกซ้ือแพคเกจเท่ียว

ตามเกาะเพ่ิม ในจุดท่ียงัไม่ไดไ้ป 

- ส าหรับท่านท่ีเลือก เล่นน ้ า ดูปะการังในวนัท่ีสองของทริป ก็จะมีกปัตนัเรือหางยาวมารับทาน และนดัแนะเวลาท่ี

จะไปเท่ียวตามเกาะต่างๆ ดว้ยเรือหางยาว ล าละไม่เกิน 8 ท่าน เท่ียวตามเกาะต่าง เช่น เกาะอาดงั เกาะราว ีเกาะ

ยาง เกาะหินงาม ชมปะการัง 7 สีท่ีร่องน ้ าจาบงั 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง เป็น ม้ือท่ี 2 ของทริป (2)  เป็นแบบขา้วกล่อง 

พกั เขา้พกัท่ี เบลล่าวสิตา้บีชรีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะเหมือนเดิม ครับ 

วนัท่ีสาม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) 

 - ท่านตอ้งนัง่เรือหางยาว จากหนา้หาดมาข้ึนเรือสปีทโบท๊ท่ีโป๊ะ 

(แนะน าท่านควรไปเช็คอินท่ีโป๊ะก่อนเวลาเรือออกอยา่งนอ้ง 30 นาที) 

เท่ียว

เรือ

กลบัท่ี

เลือกได ้

มีเวลา 09.30 น. // 11.30 น. //13.30 น. // 16.00 น.  (ใชเ้วลาเดินทางจากหลีเป๊ะมาปากบารา ประมาณ 1.30 ชม.) 

เท่ียวรถ

ท่ีจะไป

ส่ง

หาดให

ญ่ 

มีเวลา 11.30 น. // 13.30 น. // 15.30 น.  

หมายเหต:ุ: การเท่ียวแบบแพคเกจทวัร์ บา้งจุดท่านตอ้งดูแลตวัเอง เช่น การเช็คอิน เช็คเอาร์ หรือ การเดินทางไปข้ึนเรือตาม

เวลา  

 


