
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 2 วนั 1 คนื 
 

 กรณีพกั TEN MOONs LIPE 

ราคาถูกที่สุด 2,910  ฿ 
 

 
  
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 
วนัทีแ่รก 

เชา้ กรณีตอ้งการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่(ใหส้อบถามเจา้หนา้ที ่ในวันทีจ่อง

ทัวร)์ 

ตามเวลา เมือ่ ทา่นเดนิทางมาถงึ ทีท่่าเรอืปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเช็คอนิที ่เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิ รับตั๋วเรอื และ รอ

เวลาลงเรอื ตามเทีย่ว เรอืของทา่น  

ซึง่ส าหรับโปร 2 วัน 1 คนืจะมเีรอืแค ่1 รอบเทา่นัน้ คอืรอบ 09.30 น.คะ่ 

- ลงเรอืรอบ 09.30 น. เรอืจะแวะ เกาะไข ่และ เขา้เกาะหลเีป๊ะ  จะถงึเกาะหลเีป๊ะประมาณ 11.45 น. 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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 เมือ่ไดเ้วลาตามเทีย่วเรอืของทา่น ลกูคา้ลงเรอื เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

 น าคณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่รัก หรอื ซุม่ประตหูนิรักนรัินดิ ์📌 เกาะไข ่ 

จุดนีแ้วะใหนั้กทอ่งเทีย่วถา่ยรูป 15 -20 นาท ี

                                    

  

ถงึ เมือ่เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดทีช่ายหาดพัทยา จากนัน้ใหท้า่นรอรับกระเป๋า และ เปลีย่น

เรอืเป็นเรอืหางยาวเพือ่ไปด าน ้า  

เทีย่ง บรกิารอาหารแบบกลอ่งตอนด าน ้า 

13.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีน าทา่นเลน่น ้าหนา้ชายหาดพรอ้มกับห

ปลานานาชนดิ จากนัน้น าคณะ ด าน ้าดปูะการังตอ่ ณ 📌 จดุด าน า้อา่วเรอืใบ ณ  เกาะอาดงั น าทา่น 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่📌 เกาะหนิงาม ชมชายหาดหนิอนัสวยงาม และ ด าน ้าดปูะการัง ทีด่า้นหลัง 

เกาะหนิงาม  หลังจากนัน้น าทา่นชมปะการังเจ็ดส ีและธรรมชาตใิตท้อ้งทะเลอันสวยงาม   ณ 📌 รอ่ง

น า้จาบงั 

 

 

15.30 น. เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะ สม พาคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

เย็น อสิระอาหารเย็น 

พัก เลอืกทีพ่กัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 

(ลกูคา้ อยา่ลมื ไปเทีย่วที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวัน จา้) 

วนัทีส่อง 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นไดต้ามอัธยาศัย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่ทา่เรอืปากบารา ซึง่จะมเีวลาเรอื

กลับ ดังน้ี 

-เรอืรอบ 09.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ  13.30 น. 

-เรอืรอบ 11.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ 15.30 น. 

-เรอืรอบ 13.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ 17.30 น. 

-เรอืรอบ 16.00 น. เหมาะส าหรับ ลกูคา้ทีข่ับรถมาทา่เรอืปากบาราเอง 

หมายเหต ุ:: รสีอรท์ที ่เกาะหลเีป๊ะ สว่นใหญ ่จะใหล้กูคา้เช็คเอารท์ กอ่นเวลา 10.30 น. 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกับเรา เทีย่วสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 

ราคาต่อท่าน 
ประเภทห้องพกั เดินทาง 8 ม.ค.-30 เม.ย.64 

เร่ิมท่าเรือ 
1 -15 พ.ค. 64 

เร่ิมท่าเรือ 
แกรนด์วิวบงักาโล 3,855 บาท 2,910 บาท 
บีชการ์เด้นบงักาโล 4,080 บาท 3,225 บาท 
บีชฟร้อนท์บงักาโล 4,305 บาท 3,405 บาท 

 

กรณีตอ้งการรถรับสง่ ขัน้ต า่ 4 ทา่น เพิม่ทา่นละ 400 บาท 
 
ราคาทีล่กูคา้เห็นรวมแลว้ดงันี ้

✓ ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลบั) 

✓ (กรณี ลกูค้าต้องการรถรับสง่ จากสนามบิน หรือ ในตวัเมืองหาดใหญ่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวนัจองทวัร์) 

✓ ค่าเรือหางยาวใช้ในการด าน า้วนัที่ 1 (แบบจอยทวัร์) 

✓ ค่าที่พกั  1 คืน ตามที่ระบใุนรายการน าเที่ยว  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอปุกรณ์ด าน า้ (หน้ากาก และ เสือ้ชชูีพ) 

✓ ค่าอาหาร 2 มือ้ตามที่ระบใุนรายการน าเที่ยว  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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✓ ค่าผลไม้ และ น า้ด่ืม บริการวนัไปด าน า้ดปูะการัง 

✓ ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

✓ ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดแูล ในวนัไปด าน า้ดปูะการัง  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
x ค่าอาหารค ่า ท่ี ยงัไม่มีในแพคเกจทวัร์ (ลูกคา้ทานเองไดส้ะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน) 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

