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รหสัทวัร์ :: R11 

 

เที่ยวหลเีป๊ะโซนนอก – โซนใน 3 วนั 2 คนื 

มาเท่ียวหลีเป๊ะทั้งที เท่ียวให้ดี กินดี อยูดี่ ไปกบั เท่ียวสนุกทวัร์ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในแพคเกจเท่ียวหลีเป๊ะ น้ี เช่น 
โซนนอก :: เกาะหินซอ้น-เกาะผึ้ง-เกาะรอกลอย 
โซนใน :: เกาะหินงาม-ร่องน ้ าจาบงั 
เรียกวา่ใน 1 วนั เท่ียวทั้งหมด 5 จุดด าน ้าดูปะการรัง พร้อมกบัเล่นน ้าทะเลสวยๆ กบัหมู่ผงูปลานานชนิด 
ท่านสามารถมาเท่ียวหลีเป๊ะไดโ้ดยการบินมาลงท่ีสนามบินตรัง หรือ สนามบินหาดใหญ่ แลว้จะมีรถตูข้องบริษทัเท่ียวสนุก
ทวัร์ไปรับ-และส่งตามเวลาท่ีก าหนด แต่หากท่านเดินทางมาเองก็สามารถมาเจอกบัเราไดท่ี้ท่าเรือปากบารา ไดเ้ลยครับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ::  
 

วนัแรก ท่าเรือปากบารา-แวะเกาะตะรุเตา-แวะเกาะไข่-เข้าเกาะหลีเป๊ะ                                              (--/เที่ยง/เยน็) 
10.30 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีท่าเรือปากบารา พบกบัไกดข์องเท่ียวสนุกทวัร์ พร้อมฟังขอ้มูล และการแนะน าของทีมไกด ์

จากนั้นเตรียมตวัรับตัว๋เรือ เพื่อเดินทางสู่ ทริปหลีเป๊ะ 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ทริปเกาะหลีเป๊ะ โดยการนัง่เรือสบีทโบท้ พร้อมกบัคณะลุกคา้ของเราท่ีมีอยูบ่า้งส่วนแลว้ครับ 
 แวะใหค้ณะลงถ่ายรูปท่ี เกาะตะรุเตา และสักการะศาลเจา้พอ่ตะรุเตา ถ่ายรูปตรงจุดหนา้หาดพนัเตมะละกา และ

ตรงสะพานท่ีเกาะตะรุเตา หรือ จะเป็นโซนหนา้หาดท่ีมีป้ายเกาะตะรุเตาอยู ่ครับ (เรือแวะใหป้ระมาณ 15  นาที
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ในกรณีท่ีเป็นเรือจอยกรุ๊ป) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่  แวะใหค้ณะไดถ่้ายรูปกบัซุม้ประตูหินธรรมชาติ ท่ีเกาะ
ไข่ ซ่ึงเป็นแลนดม์าร์คส าคญัของทะเลหลีเป๊ะ พร้อมกบับรรยากาศของชายหาดท่ีมีทรายขาวละเอียด และน ้า
ทะเลใสก๊ิกมองเห็นตวัปลาเลยครับ 

 จากนั้นเราเดินทางกนัต่อ สู่ เกาะหลีเป๊ะ 

เม่ือ ถึง เกาะหลีเป๊ะ เรือจะจอดท่ี โป๊ะ จากนั้นเม่ือเราช าระค่าอุทยานเรียบร้อยแลว้ เราจะนัง่เรือเล็กเขา้ไปยงัหนา้หาด
ของรีสอร์ท พร้อมกบัน าสัมภาระทั้งหมดของเราไปยงัรีสอร์ทดว้ยครับ 

เม่ือถึงรีสอร์ท ระหวา่งรอการเช็คอินเขา้หอ้งพกั  
13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ รีสอร์ท (เป็นแบบอาหารจานเดียวง่ายๆ) (1) 
 จากนั้นไกดก์็จะน ากุญแจห้องพกั และช้ีแจง้เร่ืองการเขา้พกัท่ีรีสอร์ท พร้อมนดัแนะเวลาส าหรับไปเดินชมบน

เกาะหลีเป๊ะ และรับประทานอาหารค ่า 
17.30 น. พร้อมกนัท่ีล็อบบ้ีของรีสอร์ท เพื่อเดินชมเกาะหลีเป๊ะ ณ จุดต่างๆ เช่น ยา่นถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ยา่น

หมู่บา้นชาวเลย ์ยา่นหนา้หาดชาวเลยห์รือหนา้โรงเรียนเกาะอาดงั 

19.00 น.  รับประทานอาหาค ่า ณ หอ้งอาหาร หรือ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ (2) 
 จากนั้นเชิญท่านเท่ียวชมเกาะหลีเป๊ะ และรับลมทะเลไดต้ามอธัยาศยั 
พกั เขา้พกัท่ี VARIN BEACH RESORT หรือ ระดบัเดียวกนั อยูฝ่ั่งอ่าวบนัดาหยา 
วนัทีส่อง เกาะหินซ้อน-เกาะผึง้-เกาะรอกลอย-เกาะหินงาม-ร่องน า้จาบัง                                            (เช้า/เที่ยง/เยน็) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) 
09.00 น. พาคณะเดินทางดว้ยเรือสู่ เกาะหินซอ้น จุดเด่นของเกาะหินซอ้นคือมีแท่งหินอยู ่2 กอ้นตั้งซอ้นกนัท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติ มองดูแปลกไม่เหมือนท่ีไหน และบริเวณรอบเกาะหินซอ้นเตม็ไปดว้ยหมู่ปะการังอ่อน และปะการัง
แขง็ พร้อมทั้งปลานีโม ปลาเสือเจา้เก่ามีทุกท่ี เป็นสัตวน์ ้าทะเลอีกมากมายครับ 

 เสร็จจากการด าดูปะการังท่ี เกาะหินซอ้น เราจะพาคณะเดินทางสู่ เกาะผึ้ง ท่ีเกาะผึ้งท่านจะตอ้งระมดัระวงัเร่ือง
การด าน ้าดูปะการังสักหน่อย เพราะพื้นท่ีน่ีเป็นร่องน ้า แต่ท่ีน่ี จะมีปะการังอ่อนนานาชนิด ดาวขนนก กลัปังหา 
ดอกไมท้ะเล เกาะน้ีจะไม่มีชายหาดใหท้่านไดเ้ล่นน ้าหนา้หาดแต่เรือเราจะลอยล าใหท้่านไดด้ าน ้าต้ืนดูปะการัง
กนัครับ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ชายหาด (เป็นแบบกล่อง) (4) 
บ่าย พาคณะมาเล่นน ้าท่ี เกาะรอกลอย ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีจุดเด่นเร่ืองชายหาดท่ียืน่ออกไปในทะเล เกือบจะถึงเกาะดง ท า

ใหเ้กาะน้ีมีอ่าวใหท้่านไดเ้ล่นน ้าต้ืนได ้และน ้าทะเลจะเป็นสีมรกต พร้อมทั้งชายหาดท่ีขาวละเอียด ครับ 

 จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม ใหท้่านไดด้ าน ้าดูปะการังชายผา้ และปะการังอ่อนท่ีดา้นหลงัของเกาะหิน
งาม จากนั้นมาถ่ายรูปสวยๆ กบัหินสีด านิลท่ีบนเกาะหินงามกนัครับ ใหเ้วลาท่านพอสมควร 
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 จากนั้น เดินทาดว้ยเรือต่อไปยงั ร่องน ้าจาบงั แหล่งด าน ้าดูปะการังเจด็สีของเกาะหลีเป๊ะ ตรงจุดน้ีตอ้งดูสภาพ
น ้าหนา้งานก่อนทุกวนั เน่ืองดว้ยเป็นร่องน ้า เราค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัครับ ท่ีจุดน้ีจะมีปะ
การรัง และปลาทะเลมากมาย ช่วงเวลาอากาศดี แสงดี จะสวยงามมากครับ 

 จากนั้นพาคณะเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั ณ เกาะหลีเป๊ะ 

พกั เขา้พกัท่ี  VARIN BEACH RESORT หรือ ระดบัเดียวกนั อยูห่าดบนัดาหยา 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (5) 
วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรือปากบารา                                                                                                          (เช้า/--/--) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (6) 
08.30 น. เช็คเอาร์ พร้อมเตรียมสัมภาระ เพื่อจะเดินทางไปข้ึนเรือสบีทโบท้ท่ีโป๊ะ 

09.00 น. เดินทางกลบัสู่ ท่าเรือปากบารา ดว้ยเรือสบีทโบท้ท่ีจอยไปกลัป์ลูกคา้ของเราท่ีมีอยูแ่ลว้ทุกวนั ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

10.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ครับ 

ไกดส่์งคณะข้ึนรถ พร้อมอ าลาท่านครับ 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

ท่ีพกั 

 

 

จ านวนท่ีจองมา 
 

ผูใ้หญ่ 

ราคาต่อท่าน 

เด็ก 3-10 ขาว 

พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
10 ท่าน 4,700 บาท 3,900 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
9 ท่าน 4,788 บาท 3,950 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
8 ท่าน 4,888 บาท 4,000 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
7 ท่าน 4,980 บาท 4,000 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
6 ท่าน 5,150 บาท 4,150 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
5 ท่าน 5,300 บาท 4,250 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
4 ท่าน 5,499 บาท 4,400 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
3 ท่าน 5,950 บาท 4,800 บาท 1,700 บาท 

VARIN BEACH RESORT 

Air Standate Room 
2 ท่าน 6,888 บาท 5,600 บาท 1,700 บาท 

วนัท่ีหอ้งพกัมีเซอร์ชาร์ต ตอ้งเพิ่มท่านละ 1,000 บาท คืน วนัท่ี 6-8 เม.ย./12-18 เม.ย./1-4 พ.ค./5-11 พ.ค./20-22 พ.ค. 
เรามีรถรับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ และสนามบินตรัง ใหบ้ริการทุกวนั ราคา เท่ียวละ 250 บาท 

 

ราคานีร้วมแล้ว :: 
1.ค่าเรือสบีทโบท้แบบจอยเดินทางไปกลบัเกาะหลีเป๊ะ ปากบารา 
2.เรือเล็กท่ีใชใ้นวนัด าน ้า 
3.ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีท่านเลือก 
4.ค่าอาหาร 6 ม้ือ รวมม้ือเชา้ท่ีรีสอร์ท 

5.ค่าอุทยาน 40 บาท /ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท/ค่าโป๊ะและเรือไปส่งหนา้หาด 50 บาท 

6.ค่าไกดดู์แลท่านทั้ง 3 วนั 

7.ค่าประกนัภยัการเดินทาง 
8.ค่าผลไมบ้ริการระหวา่งวนัด าน ้า 
9.ค่าน ้าผลไม+้น ้าด่ืม 3 วนั 

10.ค่าประกนัภยัการเดินทาง 
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ราคานีย้งัไมรวม :: 
1.ค่ามินิบาร์ หรือ อาหารท่ีเรียกสั่งเพิ่มเอง 
2.ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็น หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น 

3.ค่าอ่ืนๆ ทุกอยา่งท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการน าเท่ียว 


