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รหัสทวัร:์: LOW3d 

เทีย่วสนุกทวัรฯ์ ใบอนุญาตถกูตอ้ง 41/00335 

เราคอื ผูน้ าเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ โดยตรง ซึง่ท าแพคเกจทัวรต์รงไมผ่า่นบรษัิททัวรอ์ืน่ๆ เราเลยขาย

ราคาถกูกวา่เจา้อืน่ๆ และ มบีรกิารทีห่ลากหลาย ครบวงจร ในการไปเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ เชน่ แคพ

เกจเทีย่ว+ทีพั่ก , ตั๋วเรอืไปกลับบวกรถรับสง่จากสนามบนิ,หรอื จะเชา่เรอืเทีย่วรอบเกาะตา่งๆ 

เราก็มบีรกิาร หากทา่นตอ้งการทัวรเ์ต็มรปูแบบลักษณ์ทีเ่รยีกกันวา่ ทัวรร์วมทกุอยา่งเบ็ดเสร็จ 

เราถอืเป็นผูน้ าในการน าสนอทัวรเ์กาะหลเีป๊ะประเภทนี ้พรอ้มทีจ่ะเสนอราคาใหท้า่นและคณะใน

หลากหลายรปูแบบ และดทีีส่ดุ ถกูทีส่ดุส าหรับทา่น กอ่นซือ้ทัวรแ์นะน าใหท้า่นไดพ้กูคยุกับ

เจา้หนา้ทีก่อ่นทีเ่บอรโ์ทร. 085 384 0228 หรอื 075 502 938 หรอื 081 415 5955 หรอื เลอืก

โปรแกรมทัวรค์รา่วๆ ไดท้ีเ่ว็บไซต ์www.ทัวรเ์กาะหลเีป๊ะสตลู.com  

 
พดูคยุกนักอ่นจอง รบัรองไมโ่ดนหลอก ครบัผม 
วนัแรก ทา่เรอืปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ                                                                (- / - / -) 

 คณะเดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา จังหวัดสตลู ใหท้า่นเช็คอนิตั๋วเรอืในการเตรยีมความพรอ้มกอ่น

ลงเรอื 

เลอืก ทา่นสามารถเลอืกเรอืเทีย่วไปได ้ดงันี ้09.30 / 11.30 /14.30 

จากน่ัน น าคณะออกเดนิทางตอ่สู ่เกาะหลเีป๊ะ  

เมือ่ ถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าคณะเชค็อนิเขา้ทีพั่ก  

เทีย่ง  ลกูคา้อสิระอาหารเทีย่ง  

http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/
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ชว่งบา่ย ใหท้า่นอสิระระบรเิวณชายหาด หรอื จดุเลน่น ้าหนา้รสีอรท์ เชญิทา่นพักผอ่น

ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

17.20 น. 

 
 

 

คณะลกูคา้สามารถเดนิไปชมพระอาทติยต์กน ้าทีฝ่ั่ง หาดชาวเล โซนหนา้

หาดของเกาะตอนเย็นบรรยากาศดมีากครับ 

ค า่  ลกูคา้อสิระอาหารค า่ 

พกั เขา้พกั ณ Andaman Resort Koh Lipe  หอ้ง Garden View 

หรอืเลอืกรสีอรท์ไดต้ามทีท่า่นพอใจในราคา 

วนัทีส่อง กจิกรรมด าน า้ดปูะการงัทีห่มูเ่กาะตา่งๆ                                                (B/L/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (1)  

09.30 น. น าคณะไปดนู ้าตืน้ ดปูะการัง ณ จดุตา่ง ๆ 

เชน่ 
- อา่วตะหลงั เกาะอาดงั 

- เกาะกระ 
- อา่วแมห่มา้ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง แบบขา้วกลอ่ง (2) 

บา่ย จากน่ันน าทา่นด าน ้าชมปะการังและถา่ยเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

- กองหนิขาว  

- หาดทรายดดู 
- อา่วประมง 

เย็น จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

ค า่  ลกูคา้อสิระอาหารค า่ 

พกั เขา้พกั ณ Andaman Resort Koh Lipe  หอ้ง Garden View 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เรอืปากบารา                                                                 (B/--/--) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

เลอืก ทา่นสามารถเลอืกเรอืเทีย่วกลับได ้มเีวลา 09.30/11.30/16.00 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ราคาคา่บรกิาร ทา่นละ 2,950 บาท 

หากตอ้งการรถรับ-สง่ ไปกลับ สนามบนิหาดใหญ ่หรอื สนามบนิตรัง เพิม่ทา่นละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ: บวกกันแลว้ราคาจะถกูกวา่เจา้อืน่ ไมต่อ้งไปหาทีไ่หนใหเ้สยีเวลา) 

ราคานีร้วม แลว้ดงันี ้ สิง่ทีล่กูคา้อาจตอ้งจา่ยเพิม่เอง 
1.คา่เรอืสปีทโบท๊เดนิทางไปกลบั 
2.คา่แพคเกจด าน ้า พรอ้มอปุกรณ์ชว่งบา่ย 

3.คา่เรอืหางยาวน าเทีย่วชว่งบา่ย 

4.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ แบบจานเดยีว หรอืกลอ่ง 
5.คา่ทีพั่ก 2 คนื ตามทีท่า่นเลอืก 

6.คา่อาหารเชา้ รวมกบัหอ้งพักแลว้ 2 มือ้ 
7.คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

1.คา่ทา่เรอืปากบาราทา่นละ 20 บาท 
2.คา่โป๊ะ พรอ้มเรอืหางยาวเขา้เกาะเทีย่วละ 50 บาท 

3.คา่อาหารมือ้ค า่ 

4.คา่ภาษี 7 เปอรเ์ซ็นกรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 

โทรสอบถาม และจองกบัเจา้หนา้ที่

ของเราแนน่อนกวา่จองออนไลน ์ 


