
 

 

 

 

ทวัร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน 
 

กรณีพกั KK Lipe Resort อยู่ในถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ 

ราคาถูกที่สุด 2,088 ฿ 

 
 
  
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 
วันท่ีแรก 
เช้า กรณีต้องการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ (ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ี ในวนัท่ีจอง

ทวัร์)  
ตามเวลา เม่ือ ท่านเดินทางมาถึง ท่ี ท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินท่ี เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตัว๋เรือ และ รอ

เวลาลงเรือ ตามเท่ียว เรือของทา่น  
ซึง่สําหรับโปร 2 วนั 1 คืนจะมีเรือแค ่1 รอบเทา่นัน้ คือ รอบ 09.30 น.คะ่ 
- ลงเรือรอบ 09.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข ่และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 11.45 น. 

 เม่ือได้เวลาตามเท่ียวเรือของทา่น ลกูค้าลงเรือ เดนิทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 นําคณะลงเรือเพ่ือเดนิทางไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกาะแหง่รัก หรือ ซุม่ประตหิูนรักนิรันดิ ์ เกาะไข่  

จดุนีแ้วะให้นกัทอ่งเท่ียวถ่ายรูป 15 -20 นาที 
                                    



 

 

 

 

  
ถึง เม่ือเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเข้าจอดท่ีชายหาดพทัยา จากนัน้ให้ท่านรอรับกระเป๋า และ  เปล่ียน

เรือเป็นเรือหางยาวเพ่ือไปดํานํา้  
เท่ียง บริการอาหารแบบกลอ่งตอนดํานํา้ + พร้อมนํา้ด่ืม และ ผลไม้ (1/2) 
13.00 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั หาดทรายขาว-เกาะราวี นําทา่นเลน่นํา้หน้าชายหาดพร้อมกบัหปลา

นานาชนิด จากนัน้นําคณะ ดํานํา้ดปูะการังตอ่ ณ  จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง นําทา่น 
ชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง  ณ เกาะยาง 

 และนําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะหนิงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ดํานํา้ดปูะการัง ท่ีด้านหลงั เกาะหิน
งาม  หลงัจากนัน้นําทา่นชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอนัสวยงาม   ณ  ร่องน า้จาบัง 
 
 
 
 
 

15.30 น. เม่ือได้เวลาท่ีเหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
เย็น อิสระอาหารเย็น 
พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจได้เลยครับ 

(ลกูค้า อย่าลืม ไปเท่ียวท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวนั จ้า) 
วันท่ีสอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2/2) 
 จากนัน้เชิญทา่นพกัผอ่นได้ตามอธัยาศยั เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู ่ทา่เรือปากบารา ซึง่จะมีเวลาเรือ

กลบั ดงันี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
-เรือรอบ 13.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา



 

 

 

 

ประมาณ 17.30 น. 
-เรือรอบ 16.00 น. เหมาะสําหรับ ลกูค้าท่ีขบัรถมาทา่เรือปากบาราเอง 
หมายเหต ุ:: รีสอร์ทท่ี เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะให้ลกูค้าเช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น. 
เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 

 
ราคาทวัร์ต่อท่าน 

 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Standard 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Standard 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 2,588 บาท 2,988 บาท 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 2,338 บาท 2,738 บาท 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 2,588 บาท 2,988 บาท 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 2,338 บาท 2,738 บาท 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 2,488 บาท 2,888 บาท 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 2,088 บาท 2,488 บาท 

 
 
 

ราคาทวัร์ต่อท่าน 
 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Villa 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Villa 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 2,738 บาท 3,138 บาท 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 2,488 บาท 2,888 บาท 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 2,738 บาท 3,138 บาท 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 2,488 บาท 2,888 บาท 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 2,588 บาท 2,988 บาท 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 2,188 บาท 2,588 บาท 

 

 



 

 

 

 

 
ราคาทีล่กูคา้เหน็รวมแลว้ดงันี้ 

 ค่าเรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

 ค่าเรอืหางยาวใชใ้นการด าน ้าวนัที ่1 (แบบจอยทวัร)์ 

 ค่าทีพ่กั  1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า (หน้ากาก และ เสือ้ชชูพี) 

 ค่าอาหาร 2 มือ้ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว   

 ค่าผลไม ้และ น ้าดื่ม บรกิารวนัไปด าน ้าดูปะการงั 

 ค่าประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

 ค่าเจา้หน้าทีค่นเรอื ช่วยดแูล ในวนัไปด าน ้าดูปะการงั  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

x ค่าอาหารค ่า ที ่ยงัไมม่ใีนแพคเกจทวัร ์(ลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกกว่า ที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ) 

x ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ) 

x ค่าท่าเรอืปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพื่อทีท่างบรษิทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองที่พกัและพาหนะในการเดนิทางล่วงหน้า  (หลงัจาก ทางบรษิัทฯ จองห้องพกัแล้ว ไม่สามารถคืน 

หอ้งพกัไดทุ้กกรณ)ี 

 
 


