
  

 

แพค็เกจทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน 

พกัท่ี Sita Beach Resort ติดหาดพทัยา มีสระว่ายน ้า 

ดรูาคาทวัรไ์ด้ท้ายโปรแกรมทวัร ์

 
 

รวมรถ+เรอื+ทวัรด์ าน ้า+ทีพ่กั+อาหาร+ประกนั 3 วนั 
 

 

 

 



  

 

วนัแรก  หาดใหญ่ / ท่าเรอื - เกาะตะรเุตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ 

เชา้ รบัท่านทีจ่องแบบรวมรถดว้ย จากสนามบนิหาดใหญ่ หรอื ในตวัเมอืงหาดใหญ่ มเีทีย่วรถตูใ้หเ้ลอืก
ดงันี้ เวลา 08.00 น. / 09.30 น. / 11.30 น. 

เชค็อนิ เมื่อมาถงึที ่ท่าเรอืปากบารา เชญิท่านมาเชค็อนิที ่จุดเชค็อนิของ เทีย่วสนุกทวัรฯ์ 

เวลาเรอื เตรยีมตวัลงเรอื รอบ ดงันี้  

09.30 น. เรอืออกจากท่าเรอืปากบารา แวะ เกาะไข ่15 นาท ีเดนิทางเขา้หน้าหาดพทัยาเกาะหลเีป๊ะ 

11.30 น. เรอืออกจากปากบารา แวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข ่เขา้หน้าหาดพทัยา หลเีป๊ะ 

13.30 น. เรอืออกจากเกาะหลเีป๊ะ แวะ เกาะไข ่และเดนิทางต่อสู ่หาดพทัยา เกาะหลเีป๊ะ 

15.30 น. เรอืออกจากท่าเรอืปากบารา และเดนิทางตรงสู ่เกาะหลเีป๊ะ หน้าหาดพทัยา 

ถงึ เมื่อเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ จะมเีจา้หน้าทีข่องรสีอรท์ มารบัทีห่น้าชายหาด จากนัน้พาท่านเขา้
เชค็อนิที ่รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ทริปด าน ้าเกาะหลีเป๊ะ โซนใน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ [ มือ้ที ่1 ] 

09.00 น.  ออกทรปิด าน ้าหลเีป๊ะ โซนใน ซึง่มทีัง้หมด 6 จุด 5 เกาะ ดงัน้ี 

  1.เกาะหินงาม ด าน ้าดปูะการงั 

  2.เกาะหินงาม ขึน้บนหาดหนิ ถ่ายรปู  

  3.รอ่งน ้าจาบงั ดปูะการงั 7 ส ี



  

 

  4.เกาะยาง ด าน ้าดปูะการงั ดปูลาเสอื 

  5.เกาะราวี หาดทรายขาว ทานขา้ว เล่นน ้า เดนิถ่ายรปู 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชายหาดบนเกาะราว ี[ มือ้ที2่ ] 

  6.เกาะอาดงั อ่าวเรอืใบ ด าน ้า ดปูะการงั ดปูลาเสอื ด ูปะการงัเขากวาง เล่นน ้าหน้าชายหาด 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  เกาะหลเีป๊ะ - เดนิทางกลบั 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของรสีอรท์ [ มือ้ที ่3 ] 

เรอืกลบั  ลกูคา้สามารถเลอืก เรอื Speed Boat เพื่อเดนิทางกลบัไดต้ามเวลาดงันี้ 

  เรอืรอบ 09.30 น. เรอืวิง่ตรงกลบัจากเกาะหลเีป๊ะ สู ่ท่าเรอืปากบารา ถงึทีป่ากบาราเวลา 11.00 น. 

  เรอืรอบ 11.30 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่าเรอืปากบารา เวลา  13.00 น. 

  เรอืรอบ 13.30 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่าเรอืปากบารา เวลา 15.00 น. 

  เรอืรอบ 16.00 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่าเรอืปากบารา เวลา 17.00 น. 

รถไปสง่สนามบนิ เทีย่วสนุกทวัร ์มรีถตู ้VIP ไปสง่ลกูคา้ที ่สนามบนิหาดใหญ่ หรอื ในตวัเมอืงหาดใหญ่ ตามเวลาดงั 
เวลา 11.30 น. // 13.30 น. // 15.30 น. 

 

 

 

 



  

 

 

ราคาต่อท่าน 

เขา้พกัชว่ง 20 ธ.ค.-10 ม.ค.2566 

ประเภทห้องพัก เร่ิมท่าเรือปากบารา เร่ิมหาดใหญ่/สนามบิน 
Superior Garden View 5,288 บาท 5,688 บาท 
Superior Pool View 5,588 บาท 5,988 บาท 
Superior Honeymoon Suite 7,188 บาท 7,588 บาท 
Deluxe Hillside 5,888 บาท 6,288 บาท 
Deluxe Room 6,288 บาท 6,688 บาท 
Deluxe Front Villa 7,188 บาท 7,588 บาท 
Deluxe Honeymoon Suite 7,188 บาท 7,588 บาท 

 

เขา้พกัชว่ง 11 ม.ค.-15 พ.ค. 2566 

ประเภทห้องพัก เร่ิมท่าเรือปากบารา เร่ิมหาดใหญ่/สนามบิน 
Superior Garden View 4,388 บาท 4,788 บาท 
Superior Pool View 4,888 บาท 5,288 บาท 
Superior Honeymoon Suite 6,188 บาท 6,588 บาท 
Deluxe Hillside 5,188 บาท 5,588 บาท 
Deluxe Room 5,688 บาท 6,088 บาท 
Deluxe Front Villa 6,188 บาท 6,588 บาท 
Deluxe Honeymoon Suite 6,188 บาท 6,588 บาท 

 

 

 



  

 

เขา้พกัชว่ง 16 พ.ค.-31 ต.ค. 2566 

ประเภทห้องพัก เร่ิมท่าเรือปากบารา เร่ิมหาดใหญ่/สนามบิน 
Superior Garden View 3,188 บาท 3,588 บาท 
Superior Pool View 3,488 บาท 3,888 บาท 
Superior Honeymoon Suite 4,288 บาท 4,688 บาท 
Deluxe Hillside 3,788 บาท 4,188 บาท 
Deluxe Room 4,088 บาท 4,488 บาท 
Deluxe Front Villa 4,288 บาท 4,688 บาท 
Deluxe Honeymoon Suite 4,288 บาท 4,688 บาท 

 

ราคาทีเ่หน็ในตารางดา้นบนรวมแลว้ดงัน้ี 

1.คา่รถรบัสง่ (เฉพาะทา่นทีจ่องแบรวมรถรบัสง่แลว้เทา่นัน้) 

2.คา่เรอื Speed Boat เดนิทางไปกลบั 

3.คา่เรอืหางยาว น าเทีย่วตามเกาะ 

4.คา่หน้ากาก+เสือ้ชชูพี 

5.คา่หอ้งพกั 2 คนื ตามประเภททีท่า่นตอ้งการ 

6.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง ทัง้ 3 วนัทีเ่ดนิทาง วงเงนิสงูสุด 1 ลา้นบาท 

7.คา่อาหาร  3 มือ้ คอื มือ้เชา้ 2 มือ้ และ มือ้เทีย่ง 1 มือ้ 

8.คา่เจา้หน้าทีค่นเรอืหางยาว น าเทีย่ววนัไปด าน ้าดปูะการงั 

สิง่ทีล่กูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่วนัเดนิทาง 

1.คา่อุทยาน  40 บาท  + คา่ธรรมเนียมทา่เรอื 20 บาท 



  

 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เพิม่ เชน่ อาหารบา้งมือ้ 

3.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการ 

 


