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DE-9101 : ทัวร์หลเีป๊ะ เที�ยวเกาะหลเีป๊ะ เกาะไข่  
   หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล (พกัรีสอร์ท 4 วนั 2 คนื) 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว ชายฝั�งทะเลอนัดามนั  
พิสูจน์ทอ้งทะเลที�ขึ$นชื�อวา่ “สวยงามที�สุดในประเทศไทย" ... เกาะหลเีป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา 

ท่ามกลางธรรมชาติที�โอบลอ้มดว้ยเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ แห่งหมู่เกาะตะรุเตา  
มหศัจรรยก์บัการ ดาํนํ$าชมปะการังนํ$าตื$น ซึ� งมีความสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของเมืองไทย  

นาํท่านเขา้พกัยงัรีสอร์ทระดบัมาตรฐาน 2 คืน บริการอาหารเลิศรสจากห้องอาหารของรีสอร์ท 
พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง 

 

 

  
กรุงเทพฯ - จ.ตรัง 

 

 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) โดยมีทีมงานบริการในเรื�องกระเป๋า
สมัภาระ ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จ.สตูล ดว้ยรถโคช้หรือ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ทีมงานบริการอาหารวา่งและ
เครื�องดื�มตลอดการเดินทาง 

20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี3 ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั3งสิ3น 
 

 

  
จ.ตรัง - ท่าเรือปากบารา - หมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลเีป๊ะ 

 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

 

07.00 น. เดินทางถึง จ.ตรัง ใหท่้านทาํภารกิจส่วนตวั จากนั$นบริการอาหารเชา้ (1) เป็น อาหารเช้าเมอืงตรัง (ติ�มซําเลศิรส 
หมูย่างเมอืงตรังที�ขึ3นชื�อ) หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู 

10.30 น. เดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะตะรุเตา ดว้ย เรือ Speed Boat ใหท่้านไดก้ราบสกัการะศาลเจา้พอ่ตะรุเตาและอิสระในการ
ถ่ายรูป พร้อมบริการอาหารกลางวนั (2)(อาหารกล่อง) * Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา จากนั$นเดินทางมุ่งหนา้
สู่ เกาะไข่ สญัลกัษณ์การท่องเที�ยวของ จ.สตูล ใหเ้วลาท่านไดพ้าคูรั่กจูงมือลอดซุม้ประตูหิน อธิฐานเพื�อใหรั้กกนั
ชั�วนิรันดร์ 

  เดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะหลเีป๊ะ Check-in เขา้ที�พกั จากนั$นก็ตามอธัยาศยั ใครจะเล่นนํ$ า เดินเล่น ก็ตามสบาย 

19.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) หลงัอาหารเยน็ อิสระในการเดินเล่นบน เกาะหลเีป๊ะ ยามคํ�าคืน จากนั$นก็พกัผอ่น zzzzz 
 

 

  

ร่องนํ3าจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย -  
หาดทรายขาว (เกาะราว)ี - เกาะยาง - เกาะอาดัง 

 

 

06.00 น. ตื�นเชา้มาชมพระอาทิตยขึ์$น เดินไปอีกฝั�งหนึ�งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั$นกลบัมาทาํธุระส่วนตวั 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (4) 

08.30 น. ออกเดินทางดว้ย เรือหางยาว สมัผสักบัความตื�นเตน้ และความประทบัใจกบัการดาํนํ$ า ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที�จะ
เลือกเฉพาะที�เด่นๆ เช่น ร่องนํ3าจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นตน้ อาจจะปรับเปลี�ยนตาม
สถานการณ์ ขึ$นอยูก่บัเวลาและสภาพอากาศ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (5) (อาหารกล่อง) บน เกาะรอกลอย เกาะเลก็ๆที�มีหาดทรายสีขาวและนํ$ าทะเลที�ใสจนท่าน
ตอ้งตะลึง 
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13.30 น. ออกเดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราว ีเล่นนํ$ าหนา้ชายหาดพร้อมดาํนํ$ าดูปะการัง 
จะปล่อยใหอ้ยูที่�นี�นานหน่อย เพราะสวยงามจริงๆ รับรองความประทบัใจ 

15.30 น. ออกเดินทางดาํนํ$ ากนัต่อที� เกาะยาง หนา้-หลงั จากนั$นเดินทางไป เกาะอาดงั ซึ�งเป็นที�ตั$งของอุทยานแห่งชาตหิมู่
เกาะตะรุเตา 

17.30 น. กลบัที�พกั จากนั$นก็ตามอธัยาศยั 

19.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) หลงัอาหารเยน็ อิสระในการเดินเล่นบนเกาะหลีเป๊ะยามคํ�าคืน จากนั$นก็พกัผอ่น zzzzz 
 

 

  
เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเทียบเรือปากบารา - ซื3อของฝาก - กทม. 

 

 

06.00 น. ทาํภารกิจส่วนตวั 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (7) จากนั$นเก็บสมัภาระ Check out เตรียมตวัอาํลาทอ้งทะเลอนัดามนัใต ้

09.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ท่าเทยีบเรือปากบารา ดว้ย เรือ Speed Boat 

11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือ บริการผา้เยน็ เช็ดหนา้เช็ดตาใหส้ดชื�น แลว้ขึ$นรถโคช้หรือรถตูค้นัเดิม บริการอาหารกลางวนั (8) 

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยจะแวะใหท้านอาหารเยน็และซื$อของฝากระหวา่งทางกนัตามอธัยาศยั 
เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ไม่เกินตี 2) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************ 
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Join Trip ทวัร์หลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 
* ราคานี3คํานวณจากอตัรานํ3ามันดีเซลที�ราคาไม่เกนิ 30 บาท / ลติร 

วารินทร์บีช 
* หรือเทยีบเท่า 

เริ�มจาก กทม. ผู้ใหญ่ท่านละ 
  

    - พดัลม 8,900 บาท 

    - แอร์ 9,900 บาท 

เด็ก (อายุ 3-11 ปี)   ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

1,000 บาท 

 เริ�มจาก ท่าเรือปากบารา 
  

    - พดัลม 5,500 บาท 

    - แอร์ 6,500 บาท 

เด็ก (อายุ 3-11 ปี)   ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

800 บาท 

 
   Private Trip ทวัร์หลเีป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 200 บาท 

10 ท่าน ลด ท่านละ 300 บาท 

** มากกว่า 10 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ�มเติมครับ 
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ราคาดงักล่าวรวม 
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศ / รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํ$ ามนัและคนขบั 
- ค่าเรือ Speed Boat ไปกลบัท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ และเรือหางยาวพาไปดาํนํ$ า 
- ค่ารีสอร์ทระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหาร 8 มื$อ พร้อมบริการเครื�องดื�มและผลไม ้ตลอดทริปการเดินทาง 
- ค่าอุปกรณ์ดาํนํ$ า พร้อมชูชีพ 
- ค่าธรรมเนียมสถานที�ต่างๆ 
- ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั$งนี$ ขึ$นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

ราคาดงักล่าวไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 
ผจญภยัระดบักลาง เนน้ดาํนํ$ าดูปะการังนํ$ าตื$น ชมววิทิวทศัน์ เหมาะสาํหรับทุกๆท่าน 
ที�รักทะเลและหาดทราย 

สิ�งที�ควรนําไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
- ไฟฉาย  
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- ชุดดาํนํ$ าควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เขา้รูป เพื�อกนัแตนทะเล (เยอะพอสมควร) 
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สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิได้ที� 

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น. 

 : เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

สํานักงาน : 02-379-1168 

มอืถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 082-499-2007 

อเีมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com  

  
 

 
เงื�อนไขการจองและสํารองที�นั�ง 

ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิk  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิk  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื�อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ$ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื�อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�
กาํหนดไวใ้นโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั$นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิk ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ$น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ$นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ$นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั$งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 



บจก. ดบัเบิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
 300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ   

Mobile: 086-306-5572, 090-568-3080, 082-499-2007  
   Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 
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4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั$งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั$งสิ$น 

 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั$งแต่ 30 วนัขึ$นไป คืนเงินทั$งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิk  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิk  ยดึเงินค่าทวัร์ทั$งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั$นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิkในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที� 

1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 

 

 

  
 

 


