
 

 

 

 

   

 

 

 

ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 4 วนั 2 คืน รวมด าน ้า 2 วนั 
เทีย่วสนุกทวัรฯ์ ขอแนะน ำ แพค็เกจทวัรห์ลเีป๊ะ 4 วนั 3 คนื ส ำหรบัท่ำนทีช่อบด ำน ้ำตืน้ดู
ปะกำรงัแบบ 2 วนัเตม็ แบ่งเป็น ทรปิหลเีป๊ะโวนใน 1 วนั และ ทรปิหลเีป๊ะ โซนนอกอกี 1 วนั 
 

 
พกัท่ี ชาลีน่า บีชไซต ์

 
วนัแรก  สนำมบนิหำดใหญ่-ท่ำเรอืปำกบำรำ-เกำะตะรุเตำ-เกำะไข-่เกำะหลเีป๊ะ 
รบัเขำ้ รถตูข้องเทีย่วสนุกทวัรร์บัท่ำนจำกสนำมบนิ หรอืในตวัเมอืงหำดใหญ่ จำกนัน้เดนิทำงตรงสู ่

เกำะหลเีป๊ะ [รถมวีนัละ 3 รอบ] 
เมือ่ เดนิทำงถงึ ท่ำเรอื เขำ้มำเชค็อนิที ่เคำรเ์ตอรท์วัรเ์รำ จำกนัน้รอเวลำลงเรอื [เรอืไปหลเีป๊ะมี

วนัละ 4 รอบ] 
ไดเ้วลำ ลงเรอืเพือ่เดนิทำงสู ่เกำะหลเีป๊ะ มเีรอืบำ้งเทีย่วแวะ เกำะตะรุเตำและเกำะไข ่[สอบถำม

เจำ้หน้ำทีต่อนจะจอง] 



 

 

 

 

   

 

 

 

ถงึ เมือ่เดนิทำงถงึ เกำะหลเีป๊ะ เจำ้หน้ำทีข่องรสีอรท์รอรบัท่ำน และพำท่ำนเขำ้เชค็อนิที ่รสีอรท์ 
หลงัจำกนัน้เชญิท่ำนพกัผอ่นไดต้ำมอธัยำศยั 

 กจิกรรมบนเกำะทีม่ ีเช่น 
 1.เล่นน ้ำหน้ำรสีอรท์ 
 2.เดนิเล่น ซือ้ของ นัง่ชวิยำ่นถนนคนเดนิ 
 3.เล่นน ้ำทีส่ระของรสีอรท์ 
 4.ค ่ำๆ ไปชมพระอำทติยต์ก 
พกั พกัผอ่นในรสีอรท์ทีท่่ำนจองมำ ในแพค็เกจ 
 

 
วนัทีส่อง ทรปิเทีย่วเกำะหลเีป๊ะโซนใน 
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีร่สีอรท์ [1] 
09.00 น. มำพรอ้มกนัตรงจุดเชค็อนิหน้ำชำยหำด พทัยำ เพือ่เตรยีมตวัไปทรปิหลเีป๊ะโซนใน ซึง่จะได้

เทีย่วเกำะต่ำงๆ ดงันี้ 
 1.เกำะหนิงำม ไดเ้ทีย่ว 2 จุดคอื ถ่ำยรปูทีห่ำดหนิสดี ำ และ ด ำน ้ำดปูะกำรงัดำ้นหลงัเกำะ

ครบั 
 2.ร่องน ้ำจำบงัอยูก่ลำงทะเล ไมม่ชีำยหำด จุดดปูะกำรงั 7 ส ี
 3.เกำะรำว ีหำดทรำยขำว รบัประทำนอำหำรกลำงวนั [2] เล่นน ้ำ และถ่ำยรปูมุมสวยๆ 
 4.เกำะยำง ดปูะกำรงั และด ำน ้ำตืน้ดปูลำเสอื 
 5.เกำะอำดงั ทีอ่่ำวเรอืใบ ด ำน ้ำดปูะกำรงั และเล่นน ้ำหน้ำชำยหำดครบั 
16.00 น. พำคณะเดนิทำงกลบัสู ่เกำะหลเีป๊ะ พกัผอ่นทีร่สีอรท์เดมิตำมอธัยำศยั 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
วนัทีส่ำม ทรปิด ำน ้ำเกำะหลเีป๊ะโซนนอก 1 วนัเตม็ 
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ [3] 
09.00 น. ทุกท่ำนพรอ้มกนัที ่หน้ำชำยหำดจุดเชค็อนิของ เทีย่วสนุกทวัร ์เพือ่ไปด ำน ้ำดปูะกำรงัหลเีป๊ะ

โซนนอก ซึง่มจีุดท่องเทีย่วดงันี้  
 1.เกำะหนิซอ้น เป็นหนิสวยทีต่ ัง้อยูก่ลำงทะเล 
 2.ด ำน ้ำดปูะกำรงัที ่เกำะไผ่ 
 3.ชมววิสวยๆ เล่นน ้ำหน้ำชำยหำดสวยๆ ทีเ่กำะรอกลอย 
 4.ดปูะกำรงัอ่อนที ่อ่ำวก ำนนั 
 5.ทำนอำหำรเทีย่ง [4] และเล่นน ้ำหน้ำชำยหำดที ่อ่ำวลงิ 
 6.ดปูะกำรงัสวยๆ ที ่เกำะดง และเกำะผึง้ 
16.00 น. พำคณะเดนิทำงกลบัสู ่เกำะหลเีป๊ะ และพกัผอ่นทีร่สีอรท์เดมิอกี 1 คนื 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ี ่ จำกเกำะหลเีป๊ะ-เดนิทำงกลบั 
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ [5] 
09.00 น. เดนิทำงกลบัจำกเกำะหลเีป๊ะ มเีรอืใหเ้ลอืกกลบัไดว้นัละหลำยเทีย่ว เช่น รอบ 09.30 น. / 

11.30 น. / 13.30 น. 
ถงึ เมือ่เดนิทำงมำถงึที ่ปำกบำรำ ท่ำนทีจ่องรถสง่ดว้ยเรำจะมรีถไปสง่หลำยรอบดงันี้ รถรอบ 

11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

ราคากรณีพกัท่ี ชาลีน่าบีชไซต์ หลีเป๊ะ 
 

ราคาทวัรต่์อท่าน 
 

ประเภทหอ้งพัก เดนิทางชว่ง 

1 เม.ย.-15 พ.ค.64 

เริม่ทีท่า่เรอื 

เดนิทางชว่ง 

1 เม.ย.-15 พ.ค.64 

เริม่สนามบนิ / ในเมอืงหาดใหญ ่

Beach front 4,400 บาท 4,800 บาท 

Superior Double 3,950 บาท 4,350 บาท 

Superior TWIN 3,950 บาท 4,350 บาท 

 
ราคาท่ีเหน็ในตารางรวมแล้วดงัน้ี 

1. กรณีตอ้งกำรรถรบัสง่  (เฉพำะท่ำนทีจ่องแบบรวมรถรบัสง่ดว้ยเท่ำนัน้) 
2. รวมค่ำหอ้งพกั 3 คนื 
3. รวมค่ำเรอืสปีดโบท้เดนิทำงไปกลบั ปำกบำรำ-เกำะหลเีป๊ะ 
4. รวมอำหำร 5 มือ้ 
5. รวมเรอืหำงยำวน ำเทีย่ว โซนใน และ โซนนอก 2 วนั พรอ้มหน้ำกำก และชชูพี 
6. ค่ำน ้ำดื่ม และผลไม ้บรกิำรระหว่ำงกำรเดนิทำง 
7. ค่ำคนเรอืน ำเทีย่วพำด ำน ้ำดปูะกำรงัวนัทีไ่ปด ำน ้ำ 
8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำง วงเงนิสงูสุด 1,000,000 บำท 
 

ส่ิงท่ีลูกค้าต้องไปจ่ายเพ่ิมเอง กรณีต้องการ 
X ค่ำอำหำรบำงมือ้ ที ่ยงัไมม่ใีนแพคเกจทวัร ์(ลกูคำ้ทำนเองไดส้ะดวกกว่ำ ที ่ถนนคนเดนิบนเกำะหลเีป๊ะ) 
X ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7%  และค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3 % (กรณีตอ้งกำรใบเสรจ็รบัเงนิ) 
X ค่ำท่ำเรอืปำกบำรำ 20 // ค่ำอุทยำน 40 บำท 


