
 

 

 

 

   

 

 

 

ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 4 วนั 3 คืน รวมด าน ้า 2 วนั 
เทีย่วสนุกทวัรฯ์ ขอแนะน า แพค็เกจทวัรห์ลเีป๊ะ 4 วนั 3 คนื ส าหรบัทา่นทีช่อบด าน ้าตืน้ดู
ปะการงัแบบ 2 วนัเตม็ แบ่งเป็น ทรปิหลเีป๊ะโวนใน 1 วนั และ ทรปิหลเีป๊ะ โซนนอกอกี 1 วนั 
 

 
KK Lipe Resort อยู่ในถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ 

 
วนัแรก  สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข-่เกาะหลเีป๊ะ 
รบัเขา้ รถตูข้องเทีย่วสนุกทวัรร์บัทา่นจากสนามบนิ หรอืในตวัเมอืงหาดใหญ่ จากนัน้เดนิทางตรงสู ่

เกาะหลเีป๊ะ [รถมวีนัละ 3 รอบ] 
เมื่อ เดนิทางถงึ ทา่เรอื เขา้มาเชค็อนิที ่เคารเ์ตอร์ทวัรเ์รา จากนัน้รอเวลาลงเรอื [เรอืไปหลเีป๊ะมี

วนัละ 4 รอบ] 
ไดเ้วลา ลงเรอืเพือ่เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ มเีรอืบา้งเทีย่วแวะ เกาะตะรุเตาและเกาะไข ่[สอบถาม

เจา้หน้าทีต่อนจะจอง] 



 

 

 

 

   

 

 

 

ถงึ เมื่อเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ เจา้หน้าทีข่องรสีอรท์รอรบัทา่น และพาทา่นเขา้เชค็อนิที ่รสีอรท์ 
หลงัจากนัน้เชญิทา่นพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

 กจิกรรมบนเกาะทีม่ ีเชน่ 
 1.เลน่น ้าหน้ารสีอรท์ 
 2.เดนิเลน่ ซือ้ของ นัง่ชวิยา่นถนนคนเดนิ 
 3.เลน่น ้าทีส่ระของรสีอรท์ 
 4.ค ่าๆ ไปชมพระอาทติยต์ก 
พกั พกัผอ่นในรสีอรท์ทีท่า่นจองมา ในแพค็เกจ 
 

 
วนัทีส่อง ทรปิเทีย่วเกาะหลเีป๊ะโซนใน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีร่สีอรท์ [1] 
09.00 น. มาพรอ้มกนัตรงจุดเชค็อนิหน้าชายหาด พทัยา เพือ่เตรยีมตวัไปทรปิหลเีป๊ะโซนใน ซึง่จะได้

เทีย่วเกาะต่างๆ ดงัน้ี 
 1.เกาะหนิงาม ไดเ้ทีย่ว 2 จุดคอื ถ่ายรปูทีห่าดหนิสดี า และ ด าน ้าดปูะการงัดา้นหลงัเกาะ

ครบั 
 2.รอ่งน ้าจาบงัอยูก่ลางทะเล ไมม่ชีายหาด จุดดปูะการงั 7 ส ี
 3.เกาะราว ีหาดทรายขาว รบัประทานอาหารกลางวนั [2] เลน่น ้า และถ่ายรปูมุมสวยๆ 
 4.เกาะยาง ดปูะการงั และด าน ้าตืน้ดปูลาเสอื 
 5.เกาะอาดงั ทีอ่า่วเรอืใบ ด าน ้าดปูะการงั และเลน่น ้าหน้าชายหาดครบั 
16.00 น. พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลเีป๊ะ พกัผอ่นทีร่สีอรท์เดมิตามอธัยาศยั 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
วนัทีส่าม ทรปิด าน ้าเกาะหลเีป๊ะโซนนอก 1 วนัเตม็ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ [3] 
09.00 น. ทุกทา่นพรอ้มกนัที ่หน้าชายหาดจุดเชค็อนิของ เทีย่วสนุกทวัร ์เพือ่ไปด าน ้าดปูะการงัหลเีป๊ะ

โซนนอก ซึง่มจีุดทอ่งเทีย่วดงัน้ี  
 1.เกาะหนิซอ้น เป็นหนิสวยทีต่ ัง้อยูก่ลางทะเล 
 2.ด าน ้าดปูะการงัที ่เกาะไผ ่
 3.ชมววิสวยๆ เลน่น ้าหน้าชายหาดสวยๆ ทีเ่กาะรอกลอย 
 4.ดปูะการงัอ่อนที ่อา่วก านนั 
 5.ทานอาหารเทีย่ง [4] และเลน่น ้าหน้าชายหาดที ่อา่วลงิ 
 6.ดปูะการงัสวยๆ ที ่เกาะดง และเกาะผึง้ 
16.00 น. พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลเีป๊ะ และพกัผอ่นทีร่สีอรท์เดมิอกี 1 คนื 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ี ่ จากเกาะหลเีป๊ะ-เดนิทางกลบั 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ [5] 
09.00 น. เดนิทางกลบัจากเกาะหลเีป๊ะ มเีรอืใหเ้ลอืกกลบัไดว้นัละหลายเทีย่ว เชน่ รอบ 09.30 น. / 

11.30 น. / 13.30 น. 
ถงึ เมื่อเดนิทางมาถงึที ่ปากบารา ทา่นทีจ่องรถสง่ดว้ยเราจะมรีถไปสง่หลายรอบดงัน้ี รถรอบ 

11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการท่านละ 
 

ราคาทวัร์ต่อท่าน 
 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Standard 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Standard 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 5,100 5,500 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 4,350 4,750 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 5,100 5,500 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 4,350 4,750 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 4,800 5,200 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 3,600 3,999 

 
 

ราคาทวัร์ต่อท่าน 
 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Villa 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Villa 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 5,550 5,950 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 4,800 5,200 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 5,550 5,950 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 4,800 5,200 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 5,100 5,500 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 3,900 4,300 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

ราคาท่ีเหน็ในตารางรวมแล้วดงัน้ี 
1. คา่รถรบัสง่จากหาดใหญ่ หรอืสนามบนิหาดใหญ่  (เฉพาะทา่นทีจ่องแบบรวมรถรบัสง่เทา่นัน้) 
2. รวมคา่หอ้งพกั 3 คนื 
3. รวมคา่เรอืสปีดโบท้เดนิทางไปกลบั ปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 
4. รวมอาหาร 5 มือ้ 
5. รวมเรอืหางยาวน าเทีย่ว โซนใน และ โซนนอก 2 วนั พรอ้มหน้ากาก และชชูพี 
6. คา่น ้าดื่ม และผลไม ้บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
7. คา่คนเรอืน าเทีย่วพาด าน ้าดปูะการงัวนัทีไ่ปด าน ้า 
8. คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสุด 1,000,000 บาท 
 

ส่ิงท่ีลกูค้าต้องไปจ่ายเพ่ิมเอง กรณีต้องการ 
X คา่อาหารบางมือ้ ที ่ยงัไมม่ใีนแพคเกจทวัร ์(ลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกกวา่ ที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ) 
X คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ) 
X คา่ทา่เรอืปากบารา 20 // คา่อุทยาน 40 บาท 


