
 

 

 

 

   

 
 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คนื รวมดำน้ำ 2 วัน 
เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอแนะนำ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คนื สำหรับท่านที่ชอบดำน้ำตืน้ดู

ปะการังแบบ 2 วันเต็ม แบ่งเป็น ทริปหลีเป๊ะโวนใน 1 วัน และ ทริปหลีเป๊ะ โซนนอกอีก 1 วัน 

 

 

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข-่เกาะหลเีป๊ะ 

รับเขา้ รถตูข้องเที่ยวสนุกทัวรร์ับท่านจากสนามบิน หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ จากน้ันเดนิทางตรงสู่ 

เกาะหลเีป๊ะ [รถมีวันละ 3 รอบ] 

เมื่อ เดนิทางถึง ท่าเรอื เขา้มาเช็คอินที ่เคาร์เตอร์ทัวรเ์รา จากน้ันรอเวลาลงเรือ [เรือไปหลเีป๊ะมี

วันละ 4 รอบ] 

ได้เวลา ลงเรือเพือ่เดนิทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ มีเรือบ้างเที่ยวแวะ เกาะตะรุเตาและเกาะไข่ [สอบถาม

เจ้าหนา้ที่ตอนจะจอง] 



 

 

 

 

   

 
 

 

ถึง เมื่อเดนิทางถึง เกาะหลเีป๊ะ เจ้าหนา้ที่ของรีสอร์ทรอรบัท่าน และพาท่านเขา้เช็คอินที่ รี

สอร์ท หลังจากน้ันเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 กจิกรรมบนเกาะที่ม ีเช่น 

 1.เล่นนำ้หนา้รีสอร์ท 

 2.เดนิเล่น ซือ้ของ นั่งชิวย่านถนนคนเดิน 

 3.เล่นนำ้ที่สระของรีสอร์ท 

 4.ค่ำๆ ไปชมพระอาทิตย์ตก 

พัก พักผ่อนในรีสอร์ททีท่่านจองมา ในแพค็เกจ 

 

 

วันที่สอง ทริปเที่ยวเกาะหลเีป๊ะโซนใน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอรท์ [1] 

09.00 น. มาพร้อมกันตรงจุดเช็คอินหนา้ชายหาด พัทยา เพื่อเตรียมตัวไปทรปิหลเีป๊ะโซนใน ซึ่งจะได้

เที่ยวเกาะต่างๆ ดังนี้ 

 1.เกาะหินงาม ได้เที่ยว 2 จุดคือ ถ่ายรูปที่หาดหินสดีำ และ ดำนำ้ดูปะการังดา้นหลังเกาะ

ครับ 

 2.รอ่งนำ้จาบังอยู่กลางทะเล ไม่มีชายหาด จุดดูปะการัง 7 สี 

 3.เกาะราว ีหาดทรายขาว รับประทานอาหารกลางวัน [2] เล่นนำ้ และถ่ายรูปมมุสวยๆ 

 4.เกาะยาง ดูปะการัง และดำน้ำตื้นดูปลาเสอื 

 5.เกาะอาดัง ทีอ่่าวเรอืใบ ดำนำ้ดูปะการัง และเลน่น้ำหนา้ชายหาดครับ 

16.00 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลเีป๊ะ พักผ่อนที่รีสอร์ทเดมิตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ทริปดำนำ้เกาะหลเีป๊ะโซนนอก 1 วันเต็ม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท [3] 

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ หนา้ชายหาดจุดเช็คอินของ เทีย่วสนุกทัวร์ เพือ่ไปดำนำ้ดูปะการังหลเีป๊ะ

โซนนอก ซึ่งมีจุดทอ่งเที่ยวดังนี้  

 1.เกาะหินซ้อน เป็นหินสวยที่ต้ังอยู่กลางทะเล 

 2.ดำนำ้ดูปะการังที่ เกาะไผ ่

 3.ชมวิวสวยๆ เล่นนำ้หนา้ชายหาดสวยๆ ที่เกาะรอกลอย 

 4.ดูปะการังอ่อนที ่อ่าวกำนัน 

 5.ทานอาหารเที่ยง [4] และเล่นน้ำหนา้ชายหาดที่ อ่าวลิง 

 6.ดูปะการังสวยๆ ที่ เกาะดง และเกาะผึ้ง 

16.00 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลเีป๊ะ และพักผ่อนทีร่ีสอรท์เดมิอีก 1 คืน 

 

 

 

 

 

วันที่ส่ี จากเกาะหลเีป๊ะ-เดนิทางกลับ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ [5] 

09.00 น. เดนิทางกลับจากเกาะหลเีป๊ะ มีเรือให้เลอืกกลับไดว้ันละหลายเที่ยว เช่น รอบ 09.30 น. / 

11.30 น. / 13.30 น. 

ถึง เมื่อเดนิทางมาถึงที ่ปากบารา ท่านที่จองรถส่งดว้ยเราจะมีรถไปส่งหลายรอบดังนี้ รถรอบ 

11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น. 



 

 

 

 

   

 
 

 

เดินทางช่วงไฮซีซัน่ วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66 

4 วัน 3 คนื รวมดำนำ้ 2 วัน 

 

กรณีต้องการรถรับ-สง่ เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 

 

ราคาท่ีเห็นในตารางรวมแล้วดังนี ้

1. กรณีตอ้งการรถรบัส่ง (เฉพาะท่านที่จองแบบรวมรถรบัส่งดว้ยเท่าน้ัน) 

2. รวมค่าห้องพัก 3 คืน 

3. รวมค่าเรือสปีดโบ้ทเดนิทางไปกลับ ปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 

4. รวมอาหาร 5 มื้อ 

5. รวมเรือหางยาวนำเที่ยว โซนใน และ โซนนอก 2 วัน พร้อมหน้ากาก และชูชีพ 

6. ค่าน้ำดื่ม และผลไม ้บริการระหว่างการเดนิทาง 

7. ค่าคนเรือนำเที่ยวพาดำน้ำดูปะการังวันที่ไปดำนำ้ 

8. ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 

 

 

สิ่งท่ีลูกค้าต้องไปจ่ายเพิ่มเอง กรณีต้องการ 

X ค่าอาหารบางมื้อ ที ่ยังไม่มีในแพคเกจทัวร ์(ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที ่ถนนคนเดินบนเกาะหลเีป๊ะ) 

 

 

วนัท่ีท่ีต้องการจอง 

ประเภทห้อง 

Superior Deluxe Sea View 

จอง 1-2 ห้อง จอง 3 ห้องเป็นต้นไป จอง 1-2 ห้อง จอง 3 ห้องเป็นต้นไป 

1พ.ย.65-19 ธ.ค.65 9,050 7,999 12,050 10,550 
20 ธ.ค.65-28 ก.พ.66 10,550 9,050 13,550 12,050 
1 มี.ค.66 - 30 เม.ย.66 9,050 7,999 12,050 10,550 

1-31 พ.ค.66 6,500 5,750 7,999 7,250 



 

 

 

 

   

 
 

 

X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน) 

X ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 


