
 

 

 

 

   

 

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน รวมด้าน ้า 2 วัน 
เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอแนะน้ำ แพ็คเกจทัวร์หลเีป๊ะ 4 วัน 3 คืน ส้ำหรับท่ำนที่ชอบด้ำน้้ำตื้นดู

ปะกำรังแบบ 2 วันเตม็ แบ่งเป็น ทริปหลีเปะ๊โวนใน 1 วัน และ ทรปิหลีเป๊ะ โซนนอกอีก 1 วัน 

 

 

วันแรก  สนำมบินหำดใหญ่-ทำ่เรือปำกบำรำ-เกำะตะรุเตำ-เกำะไข่-เกำะหลีเป๊ะ 

รับเขำ้ รถตูข้องเที่ยวสนุกทัวรร์ับทำ่นจำกสนำมบิน หรือในตัวเมืองหำดใหญ่ จำกนัน้เดินทำงตรงสู่ 

เกำะหลเีป๊ะ [รถมีวันละ 3 รอบ] 

เมื่อ เดินทำงถึง ท่ำเรอื เขำ้มำเช็คอนิที่ เคำร์เตอร์ทัวร์เรำ จำกนั้นรอเวลำลงเรือ [เรือไปหลีเปะ๊มี

วันละ 4 รอบ] 

ได้เวลำ ลงเรอืเพื่อเดนิทำงสู ่เกำะหลีเปะ๊ มีเรอืบำ้งเที่ยวแวะ เกำะตะรุเตำและเกำะไข่ [สอบถำม

เจำ้หน้ำที่ตอนจะจอง] 



 

 

 

 

   

 

 

 

ถึง เมื่อเดินทำงถึง เกำะหลเีปะ๊ เจ้ำหน้ำท่ีของรีสอรท์รอรับทำ่น และพำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ี รี

สอรท์ หลังจำกน้ันเชิญท่ำนพักผ่อนได้ตำมอัธยำศัย 

 กจิกรรมบนเกำะที่มี เช่น 

 1.เล่นน้้ำหน้ำรีสอร์ท 

 2.เดนิเล่น ซือ้ของ นั่งชิวย่ำนถนนคนเดิน 

 3.เลน่น้้ำที่สระของรสีอร์ท 

 4.ค้่ำๆ ไปชมพระอำทิตย์ตก 

พัก พักผ่อนในรีสอรท์ที่ทำ่นจองมำ ในแพ็คเกจ 

 

 

วันท่ีสอง ทรปิเที่ยวเกำะหลเีป๊ะโซนใน 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำที่รีสอร์ท [1] 

09.00 น. มำพร้อมกันตรงจุดเช็คอินหน้ำชำยหำด พัทยำ เพื่อเตรียมตัวไปทรปิหลเีป๊ะโซนใน ซึ่งจะได้

เท่ียวเกำะต่ำงๆ ดังนี้ 

 1.เกำะหินงำม ได้เที่ยว 2 จุดคือ ถ่ำยรูปที่หำดหินสีด้ำ และ ด้ำน้้ำดูปะกำรังด้ำนหลังเกำะ

ครับ 

 2.รอ่งน้้ำจำบังอยู่กลำงทะเล ไม่มีชำยหำด จุดดูปะกำรัง 7 สี 

 3.เกำะรำว ีหำดทรำยขำว รับประทำนอำหำรกลำงวัน [2] เล่นน้้ำ และถ่ำยรูปมุมสวยๆ 

 4.เกำะยำง ดูปะกำรัง และด้ำน้้ำต้ืนดูปลำเสอื 

 5.เกำะอำดัง ที่อ่ำวเรือใบ ด้ำน้้ำดูปะกำรัง และเลน่น้้ำหน้ำชำยหำดครับ 

16.00 น. พำคณะเดินทำงกลับสู ่เกำะหลีเปะ๊ พักผ่อนท่ีรสีอรท์เดมิตำมอัธยำศัย 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสำม ทรปิด้ำน้้ำเกำะหลเีป๊ะโซนนอก 1 วันเต็ม 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [3] 

09.00 น. ทุกทำ่นพร้อมกันท่ี หน้ำชำยหำดจุดเช็คอนิของ เที่ยวสนุกทัวร ์เพื่อไปด้ำน้้ำดูปะกำรังหลเีป๊ะ

โซนนอก ซึ่งมีจุดทอ่งเท่ียวดังนี้  

 1.เกำะหินซอ้น เป็นหินสวยที่ต้ังอยู่กลำงทะเล 

 2.ด้ำน้้ำดูปะกำรังที่ เกำะไผ่ 

 3.ชมวิวสวยๆ เล่นน้้ำหน้ำชำยหำดสวยๆ ที่เกำะรอกลอย 

 4.ดูปะกำรังอ่อนท่ี อ่ำวก้ำนัน 

 5.ทำนอำหำรเท่ียง [4] และเลน่น้้ำหน้ำชำยหำดที่ อำ่วลิง 

 6.ดูปะกำรังสวยๆ ท่ี เกำะดง และเกำะผึง้ 

16.00 น. พำคณะเดนิทำงกลับสู ่เกำะหลีเปะ๊ และพักผ่อนที่รสีอรท์เดิมอีก 1 คืน 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี จำกเกำะหลีเป๊ะ-เดินทำงกลับ 

07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [5] 

09.00 น. เดินทำงกลับจำกเกำะหลเีป๊ะ มีเรอืให้เลอืกกลับไดว้ันละหลำยเที่ยว เช่น รอบ 09.30 น. / 

11.30 น. / 13.30 น. 

ถึง เมื่อเดินทำงมำถึงที่ ปำกบำรำ ท่ำนที่จองรถส่งด้วยเรำจะมีรถไปสง่หลำยรอบดังนี้ รถรอบ 

11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ราคากรณีพักที่ Bulow Casa อยู่ติดหาด 

เดินทางช่วงไฮซีซั่น วันที่ 16 ต.ค. 65 - 15 พ.ค. 66 
 

ราคาทัวร์ต่อท่าน แยกตามประเภทห้องพักที่ท่านสนใจจอง 

 

ประเภทห้องพัก 
16 ต.ค.65 – 20 ธ.ค. 65 

1 เม.ย.66 – 15 พ.ค. 66 
21 ธ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 

Casa Grand Garden View 20,150 บำท 22,550 บำท 

Casa Grand Pool Garden View 23,750 บำท 34,550 บำท 

Casa Grand Pool Access Ocean View 27,350 บำท 46,550 บำท 

 

กรณีต้องการรถรับ-ส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

ราคาที่เห็นในตารางรวมแล้วดังนี  

1. กรณีตอ้งกำรรถรับสง่ (เฉพำะท่ำนที่จองแบบรวมรถรับส่งดว้ยเทำ่น้ัน) 

2. รวมค่ำห้องพัก 3 คนื 

3. รวมค่ำเรือสปดีโบท้เดินทำงไปกลับ ปำกบำรำ-เกำะหลเีป๊ะ 

4. รวมอำหำร 5 มื้อ 

5. รวมเรอืหำงยำวน้ำเท่ียว โซนใน และ โซนนอก 2 วัน พร้อมหนำ้กำก และชูชีพ 

6. คำ่น้้ำดื่ม และผลไม้ บรกิำรระหว่ำงกำรเดินทำง 

7. คำ่คนเรอืน้ำเที่ยวพำด้ำน้้ำดูปะกำรังวันท่ีไปด้ำน้้ำ 

8. คำ่ประกันภัยกำรเดินทำง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บำท 

 

 

สิ่งท่ีลูกค้าต้องไปจ่ายเพิ่มเอง กรณีต้องการ 

X คำ่อำหำรบำงมือ้ ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้ำทำนเองได้สะดวกกว่ำ ท่ี ถนนคนเดินบนเกำะหลีเปะ๊) 

X คำ่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  และค่ำภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3 % (กรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน) 

X คำ่ท่ำเรอืปำกบำรำ 20 // ค่ำอุทยำน 40 บำท 


