
 

 

 

 

   

 

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน รวมด้าน ้า 2 วัน 
เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอแนะน้ำ แพค็เกจทัวร์หลีเปะ๊ 4 วัน 3 คืน ส้ำหรับทำ่นที่ชอบด้ำน้้ำตื้นดูปะกำรัง
แบบ 2 วันเต็ม แบ่งเป็น ทริปหลีเป๊ะโวนใน 1 วัน และ ทริปหลีเป๊ะ โซนนอกอีก 1 วัน 
 

 
วันแรก  สนำมบินหำดใหญ่-ท่ำเรือปำกบำรำ-เกำะตะรุเตำ-เกำะไข-่เกำะหลีเป๊ะ 
รับเข้ำ รถตู้ของเท่ียวสนุกทัวร์รับท่ำนจำกสนำมบิน หรือในตัวเมืองหำดใหญ่ จำกนั้นเดินทำงตรงสู่ เกำะ

หลีเป๊ะ [รถมีวันละ 3 รอบ] 
เมื่อ เดินทำงถึง ท่ำเรือ เข้ำมำเช็คอินท่ี เคำร์เตอร์ทัวร์เรำ จำกนั้นรอเวลำลงเรือ [เรือไปหลีเป๊ะมีวันละ 

4 รอบ] 
ได้เวลำ ลงเรือเพ่ือเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ะ มีเรือบ้ำงเท่ียวแวะ เกำะตะรุเตำและเกำะไข่ [สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ี

ตอนจะจอง] 
ถึง เมื่อเดินทำงถึง เกำะหลีเป๊ะ เจ้ำหน้ำท่ีของรีสอร์ทรอรับท่ำน และพำท่ำนเข้ำเช็คอินท่ี รีสอร์ท 

หลังจำกนั้นเชิญท่ำนพักผ่อนได้ตำมอัธยำศัย 



 

 

 

 

   

 

 

 

 กิจกรรมบนเกำะที่มี เช่น 
 1.เล่นน้้ำหน้ำรีสอร์ท 
 2.เดินเล่น ซื้อของ นั่งชิวย่ำนถนนคนเดิน 
 3.เล่นน้้ำท่ีสระของรีสอร์ท 
 4.ค่้ำๆ ไปชมพระอำทิตย์ตก 
พัก พักผ่อนในรีสอร์ทท่ีท่ำนจองมำ ในแพ็คเกจ 
 

 
วันท่ีสอง ทริปเท่ียวเกำะหลีเป๊ะโซนใน 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีรีสอร์ท [1] 
09.00 น. มำพร้อมกันตรงจุดเช็คอินหน้ำชำยหำด พัทยำ เพื่อเตรียมตัวไปทริปหลีเป๊ะโซนใน ซึ่งจะได้เท่ียว

เกำะต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.เกำะหินงำม ได้เท่ียว 2 จุดคือ ถ่ำยรูปท่ีหำดหินสีด้ำ และ ด้ำน้้ำดูปะกำรังด้ำนหลังเกำะครับ 
 2.ร่องน้้ำจำบังอยู่กลำงทะเล ไม่มีชำยหำด จุดดูปะกำรัง 7 สี 
 3.เกำะรำวี หำดทรำยขำว รับประทำนอำหำรกลำงวัน [2] เล่นน้้ำ และถ่ำยรูปมุมสวยๆ 
 4.เกำะยำง ดูปะกำรัง และด้ำน้้ำตื้นดูปลำเสือ 
 5.เกำะอำดัง ท่ีอ่ำวเรือใบ ด้ำน้้ำดูปะกำรัง และเล่นน้้ำหน้ำชำยหำดครับ 
16.00 น. พำคณะเดินทำงกลับสู่ เกำะหลีเป๊ะ พักผ่อนท่ีรีสอร์ทเดิมตำมอัธยำศัย 
 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
วันท่ีสำม ทริปด้ำน้้ำเกำะหลีเป๊ะโซนนอก 1 วันเต็ม 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [3] 
09.00 น. ทุกท่ำนพร้อมกันท่ี หน้ำชำยหำดจุดเช็คอินของ เท่ียวสนุกทัวร์ เพื่อไปด้ำน้้ำดูปะกำรังหลีเป๊ะโซน

นอก ซึ่งมีจุดท่องเท่ียวดังนี้  
 1.เกำะหินซ้อน เป็นหินสวยที่ตั้งอยู่กลำงทะเล 
 2.ด้ำน้้ำดูปะกำรังท่ี เกำะไผ่ 
 3.ชมวิวสวยๆ เล่นน้้ำหน้ำชำยหำดสวยๆ ท่ีเกำะรอกลอย 
 4.ดูปะกำรังอ่อนท่ี อ่ำวก้ำนัน 
 5.ทำนอำหำรเที่ยง [4] และเล่นน้้ำหน้ำชำยหำดที่ อ่ำวลิง 
 6.ดูปะกำรังสวยๆ ท่ี เกำะดง และเกำะผึ้ง 
16.00 น. พำคณะเดินทำงกลับสู่ เกำะหลีเป๊ะ และพักผ่อนท่ีรีสอร์ทเดิมอีก 1 คืน 
 
 
 
 
 
วันท่ีสี่ จำกเกำะหลีเป๊ะ-เดินทำงกลับ 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [5] 
09.00 น. เดินทำงกลับจำกเกำะหลีเป๊ะ มีเรือให้เลือกกลับได้วันละหลำยเท่ียว เช่น รอบ 09.30 น. / 11.30 

น. / 13.30 น. 
ถึง เมื่อเดินทำงมำถึงที่ ปำกบำรำ ท่ำนท่ีจองรถส่งด้วยเรำจะมีรถไปส่งหลำยรอบดังนี้ รถรอบ 11.30 

น. / 13.30 น. / 15.30 น. 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

ราคากรณีพักที่ ดงทะเล หลีเป๊ะ บีช รีสอร์ท 
เดินทางช่วงไฮซีซั่น วันที่ 1 ต.ค. 65 - 15 พ.ค. 66 

 
ราคาทัวร์ต่อท่าน แยกตามประเภทห้องพักที่ท่านสนใจจอง 

 

*** วันท่ี 31 ธันวำคม 2565-03 มกรำคม 2566 ต้องจอง 2 คืนขึ้นไป 
*** ทำงรีสอร์ทขอเพิ่ม Extra Charge 500 บำท ต่อ 1 ห้อง /คืน ในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

วันท่ี 22,23,24 ตุลำคม 2565 // วันท่ี 9,10,11 ธันวำคม 2565 
วันท่ี 30,31 ธันวำคม 2565 // วันท่ี 1,2มกรำคม 2566 

วันท่ี 13,14,15,16 เมษำยน 2566 

 
กรณีต้องการรถรับ-ส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 

 
ราคาที่เห็นในตารางรวมแล้วดังนี  

1. กรณีต้องกำรรถรับส่ง (เฉพำะท่ำนท่ีจองแบบรวมรถรับส่งด้วยเท่ำนั้น) 
2. รวมค่ำห้องพัก 3 คืน 
3. รวมค่ำเรือสปีดโบ้ทเดินทำงไปกลับ ปำกบำรำ-เกำะหลีเป๊ะ 

ประเภทห้อง 1 ต.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 1 พ.ย.65-15 พ.ค.66 

Standard Air  4,399 บาท 4,699 บาท 

Deluxe Garden View 4,850 บาท 5,299 บาท 

Studio Suite 5,750 บาท 5,899 บาท 

Beach Front Bungalow 5,750 บาท 5,899 บาท 

Family Bungalow พัก 4 ท่าน 4,775 บาท 5,075 บาท 



 

 

 

 

   

 

 

 

4. รวมอำหำร 5 มื้อ 
5. รวมเรือหำงยำวน้ำเท่ียว โซนใน และ โซนนอก 2 วัน พร้อมหน้ำกำก และชูชีพ 
6. ค่ำน้้ำดื่ม และผลไม้ บริกำรระหว่ำงกำรเดินทำง 
7. ค่ำคนเรือน้ำเท่ียวพำด้ำน้้ำดูปะกำรังวันท่ีไปด้ำน้้ำ 
8. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บำท 
 
 

สิ่งที่ลูกค้าต้องไปจ่ายเพิ่มเอง กรณีต้องการ 
X ค่ำอำหำรบำงมื้อ ท่ี ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้ำทำนเองได้สะดวกกว่ำ ท่ี ถนนคนเดินบนเกำะหลีเป๊ะ) 
X ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงิน) 
X ค่ำท่ำเรือปำกบำรำ 20 // ค่ำอุทยำน 40 บำท 


