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     รหัสทวัร์ R126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เรียนลกูคา้ ของเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ทุกท่าน 

ดว้ยเหตุผลทางการบริหารงานท่ี ลดตน้ทุนไดม้ากกวา่ 
บริษทัฯ ของเรามีส านกังานอยูท่ี่ จ.ตรังท่ีเดียว แต่เราท าทวัร์หลีเป๊ะตรง ไม่ผา่นทวัร์อ่ืนๆอีกทอดแน่นอน และบริการท่านไดถึ้งท่ี 

เท่ียวสนุกทวัร์มีความยินดีเสนอโปรแกรมทวัร์สุดพิเศษ น าเท่ียวหมู่เกาะสตูล เกาะหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน ซ่ึงเป็นโปรแกรมน า
เท่ียวท่ีสมบรูณ์แบบ และมาตรฐานของรายการน าเท่ียวท่านจะไดเ้ท่ียวครบทุกเกาะส าหรับหมู่เกาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และ
พิเศษส าหรับกรุ๊ปน้ีเรามีทีมงานไกดท่ี์ช านาญทางทะเล คอยบริการท่านตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบทริป และมีบริการน ้าหวาน น ้าด่ืม และ
ผลไมร้ะหวา่งด าน ้าดว้ย ในโอกาสน้ีทางเราจึงขอโอกาสจากท่านในการใหเ้ราไดน้ าเท่ียวของคณะส าหรับท่องเท่ียวประจ าปีในปีน้ี 
แลว้ท่านจะเห็นในความแตกต่างของการบริการท่ีเหนือกวา่ในราคาท่ีถกูกวา่ หรือ ใกลเ้คียงกนั 

(หมายเหต:ุ ท่านควรเลือกบริษทัทวัร์ท่ีจดทะเบียนกบัการท่องเท่ียวถูกตอ้งทุกคร้ัง แลว้ท่านจะไดรั้บการคุม้ครอง) 
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ข้อแตกต่างของเรา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จริงใจ และเป็นจริงกบัลูกค้า 
** มีไกด์ดูแลตลอดทั้ง 3 วนั รับส่งที่ท่าเรือปากบารา 
** โปรแกรมทวัร์รวมอาหาร แล้ว 5 มือ้ 
** พกัรีสอร์ท ติดหาดพทัยา ทั้ง 2 คืน ห้องแอร์ 
** ราคานีร้วมค่าเซอร์ชาร์ตห้องเดินทางตรงช่วงเทศกาลแล้ว 
ก าหนดการเดินทาง  
วนัแรก ท่าเรอืปากบารา– ตะรุเตา – เกาะไข ่– โป๊ะ – เกาะหลเีป๊ะ- ดพูระอาทติยต์ก – เดนิถนนคนเดนิ                (- / - / D) 

10.30 น. รับคณะของท่านท่ี ท่าเรือปากบารา ดว้ยทีมงาน มืออาชีพของเท่ียวสนุกทวัร์ 

11.30 น. 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 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีเป็นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเม่ือมาท่องเท่ียวทะเลสตูล ท่ีน้ีมีน ้าทะเลท่ีสวยงาม 
ชายหาดท่ีขาวละเอียด เหมาะกบัการพกัผอ่นเป็นอยา่งมาก 

14.00 น. เม่ือเรือ เดินทางมาถึงท่ี โป๊ะ เราจะใชเ้รือเลก็ในการต่อเขา้ไปหนา้รีสอร์ท 

เช็คอิน เช็คอินเขา้ท่ีพกั ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE (เป็นห้องพกัแบบ STANDARD ROOM) 

(หากท่านตอ้งการจะอพัเกรดหอ้งพกัใหสู้งข้ึนอีกก็กระท าได ้แต่ท่านตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเพ่ิมเอง) 
 จากนั้นเชิญท่านอิสระ หนา้รีสอร์ท เล่นน ้า นัง่ชิวๆ ด่ืม ตามอธัยาศยัครับ 

ท่านสามารถสัง่อาหารทานท่ีรีสอร์ท หรือ ตามร้านต่างๆไดเ้ลยครับ (ไมรวมในราคาทวัร์) 

17.30 น. ไกดจ์ะนดัเวลาท่านใหม้าเจอกนัท่ีจุดนดัพบ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ยา่นถนนคนเดิน และผา่นชมหมู่บา้นชาวเลบน
เกาะหลีเป๊ะสู่ หาด ซนัเซ็ต เพ่ือชม พระอาทิตยต์ก มุมท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ พร้อมทั้งบรรยากาศแสนจะโรแมนติก 

ค ่า  บรกิารอาหาค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (1) 

 เสร็จแลว้เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน ้าจาบงั – เกาะยาง – หาดทรายขาวเกาะราวี – อ่าวสอง เกาะอาดงั         (B/L/D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (2) 
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08.30 น. น าคณะเดินทางไปสมัผสัหินอนัสวยงาม ณ เกาะหินงาม เป็นอีกหน่ึงแหล่งดึงดูใจให้
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวทะเลสตูล เพราะเกาะน้ีทั้งเกาะจะมีหินสีด านิลทั้งเกาะ มองแลว้สวยงาม
มากครับ และท่ีน้ียงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีน่าสนใจอีกดว้ยครับ 

จากนั้นน าคณะมาด าน ้ า ณ จุดด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืน ณ ดา้นหลงัของเกาะหินงาม ซ่ึงเป็นอ่าวท่ีกวา้ง 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 (3) 

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 เข้าพกัที่ VARIN BEACH RESORT ห้องพกัแบบ STANDARD ROOM  

หมายเหตุ:: รูปจริงของรีสอร์ทดูดา้นล่างโปรแกรมทวัร์ครับ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งหอ้งอาหารของรีสอร์ท  (4)  แบบบาบีคิว เซ็ต 

 จากนั้นใหท่้านอิสระยา่นถนนคนเดิน หรือ จะรับผมทะเลหนา้หาดกไ็ดบ้รรยากาศดีครับ 

วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา                                                                                                (B/--/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (5)  

09.30 น. น าคณะเดนิทางสูท่่าเรอืปากบารา เพื่อเตรยีมตวัอ าลาทอ้งทะเลสตูล 

11.30 น. คณะเดนิทางมาถงึยงัท่าเทยีบเรอื ปากบารา จากนัน้ใหท้่านมเีวลาในการจดัเตรยีมของ เขา้หอ้งน ้า จากนัน้เชญิคณะขึน้
รถ เพื่อเดนิทางต่อสูบ้า้นของท่าน 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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รวมค่าเซอร์ชาร์ตห้องพกัช่วงเทศกาลแลว้ 

อตัราค่าบริการ 
วนัท่ีเดินทาง ราคาท่านละ 

เดอืน ต.ค.60 
วนัที ่20-22 / 21-23 / 22-24 

(วนัหยดุปิยมหาราช) 

 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ธ.ค. 60 
วนัที ่1-3/2-4/3-5/4-6 (หยดุวนัพ่อ) 

วนัที ่8-10/9-11/10-12  (หยุดวนัรัฐธรรมนูญ) 
วนัที ่29-31 (วนัหยดุปีใหม)่ 

 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ม.ค. 61 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 / 31-2 / 1-3 / 2-4 
(วนัหยดุปีใหม)่ 

 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ก.พ. 61 

วนัที ่16-18/17-19/18-20/19-21(หยดุวนัตรุษจนี) 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ม.ีค. 61 

วนัที ่1-3 / 2-4/3-5 (หยดุวนัมาฆบชูา) 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน เม.ย. 61 
วนัที ่5-7/6-8/7-9/8-10 (หยุดวนัจักรกร)ี 

วนัที ่12-14/13-15/14-16/15-17 (หยุดวนัสงกรานต)์ 

 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน พ.ค. 61 
วนัที ่29 – 1 พ.ค. / 30 – 2 พ.ค. /1-3 พ.ค./2-4/3-5 / 

4-6 
(หยดุวนัแรงงาน) 

 
4,999 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

จองรถรบัส่งด้วย เพ่ิมเท่ียวละ 200 บาทต่อท่าน 
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อตัราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าเรือสปีทโบท้ เดินทางไปกลบัเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอย) 
 ค่าเรือหางยาวเท่ียวตามเกาะต่าง (จอย) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า (หนา้กาก และชูชีพ) 
 ค่าอาหาร 5 ม้ือ ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร์ 
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็ น ้าหวาน 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 20 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


