
 

 

 

 

   

 

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน รวมดำน้ำ 2 วัน 
เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอแนะนำ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน สำหรับท่านที่ชอบดำน้ำตืน้ดู

ปะการังแบบ 2 วันเตม็ แบ่งเป็น ทริปหลเีปะ๊โวนใน 1 วัน และ ทรปิหลีเป๊ะ โซนนอกอกี 1 วัน 

 

 

วันแรก  สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข-่เกาะหลีเป๊ะ 

รับเขา้ รถตูข้องเที่ยวสนุกทัวร์รับท่านจากสนามบิน หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนัน้เดินทางตรงสู่ 

เกาะหลเีป๊ะ [รถมีวันละ 3 รอบ] 

เมื่อ เดินทางถึง ท่าเรือ เขา้มาเช็คอนิที่ เคาร์เตอร์ทัวร์เรา จากนั้นรอเวลาลงเรือ [เรือไปหลีเป๊ะมี

วันละ 4 รอบ] 

ได้เวลา ลงเรอืเพื่อเดนิทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ มีเรอืบา้งเที่ยวแวะ เกาะตะรุเตาและเกาะไข่ [สอบถาม

เจา้หน้าที่ตอนจะจอง] 



 

 

 

 

   

 

 

 

ถึง เมื่อเดินทางถึง เกาะหลเีป๊ะ เจา้หน้าท่ีของรีสอร์ทรอรับท่าน และพาท่านเขา้เช็คอินท่ี รี

สอร์ท หลังจากนัน้เชญิท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 กจิกรรมบนเกาะที่มี เช่น 

 1.เล่นน้ำหน้ารีสอร์ท 

 2.เดนิเล่น ซื้อของ นั่งชิวย่านถนนคนเดนิ 

 3.เล่นนำ้ที่สระของรีสอร์ท 

 4.ค่ำๆ ไปชมพระอาทิตย์ตก 

พัก พักผ่อนในรสีอร์ทที่ท่านจองมา ในแพ็คเกจ 

 

 

วันท่ีสอง ทรปิเที่ยวเกาะหลเีป๊ะโซนใน 

07.00 น. หอ้งพักไม่รวมอาหารเช้า) 

09.00 น. มาพร้อมกันตรงจุดเช็คอินหน้าชายหาด พัทยา เพื่อเตรียมตัวไปทรปิหลเีป๊ะโซนใน ซึ่งจะได้

เท่ียวเกาะต่างๆ ดังนี้ 

 1.เกาะหินงาม ได้เที่ยว 2 จุดคือ ถ่ายรูปที่หาดหินสีดำ และ ดำน้ำดูปะการังด้านหลังเกาะ

ครับ 

 2.ร่องน้ำจาบังอยู่กลางทะเล ไม่มีชายหาด จุดดูปะการัง 7 สี 

 3.เกาะราว ีหาดทรายขาว รับประทานอาหารกลางวัน [1/2] เล่นน้ำ และถ่ายรูปมุมสวยๆ 

 4.เกาะยาง ดูปะการัง และดำน้ำตื้นดูปลาเสอื 

 5.เกาะอาดัง ที่อ่าวเรือใบ ดำนำ้ดูปะการัง และเล่นนำ้หน้าชายหาดครับ 

16.00 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนท่ีรสีอร์ทเดิมตามอัธยาศัย 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม ทรปิดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนนอก 1 วันเต็ม 

07.00 น. หอ้งพักไม่รวมอาหารเช้า) 

09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันท่ี หน้าชายหาดจุดเช็คอนิของ เที่ยวสนุกทัวร์ เพื่อไปดำนำ้ดูปะการังหลเีป๊ะ

โซนนอก ซึ่งมีจุดท่องเท่ียวดังนี้  

 1.เกาะหินซ้อน เป็นหินสวยที่ต้ังอยู่กลางทะเล 

 2.ดำนำ้ดูปะการังที่ เกาะไผ่ 

 3.ชมวิวสวยๆ เล่นน้ำหน้าชายหาดสวยๆ ที่เกาะรอกลอย 

 4.ดูปะการังอ่อนที่ อ่าวกำนัน 

 5.ทานอาหารเท่ียง [2/3] และเล่นนำ้หน้าชายหาดที่ อ่าวลงิ 

 6.ดูปะการังสวยๆ ท่ี เกาะดง และเกาะผึง้ 

16.00 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ และพักผ่อนที่รีสอร์ทเดมิอีก 1 คืน 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี จากเกาะหลีเป๊ะ-เดนิทางกลับ 

07.00 น. หอ้งพักไม่รวมอาหารเช้า) 

09.00 น. เดินทางกลับจากเกาะหลเีป๊ะ มีเรือให้เลอืกกลับไดว้ันละหลายเที่ยว เช่น รอบ 09.30 น. / 

11.30 น. / 13.30 น. 

ถึง เมื่อเดินทางมาถึงที่ ปากบารา ท่านที่จองรถส่งด้วยเราจะมีรถไปส่งหลายรอบดังนี ้รถรอบ 

11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ราคากรณีพักที่ Castaway Resort อยู่ติดหาดพัทยา 

เดินทางช่วงไฮซีซั่น วันที่ วันที ่1 ต.ค. 65 - 30 เม.ย. 66 

ราคาทัวร์ต่อท่าน แยกตามประเภทห้องพักที่ท่านสนใจจอง 

 

Castaway Resort ไม่มีรถรบัส่งจากหน้าหาดไปรีสอรท์ในวนัเช็คอนิและเช็คเอาร์ท 

 
ประเภทห้องพัก 1  – 31 ต.ค. 65  1 พ.ย-20 ธ.ค. 65 20 ธ.ค.-5 ม.ค.66 6 ม.ค.-28 ก.พ.66 1 มี.ค.-30 เม.ย.66 

Beach Front 

Breezy 

5,675.- 7,565.- 10,400.- 8,915.- 7,565.- 

Big Beach Front 

Breezy 

6,215.- 8,240.- 11,150.- 9,590.- 8,240.- 

Sea View 

Breezy 

5,405.- 6,890.- 9,650.- 8,240.- 6,890.- 

Garden View 

Breezy 

4,055.- 5,540.- 8,150.- 6,890.- 5,540.- 

Big garden View 

Breezy 

4,325.- 6,215.- 8,900.- 7,565.- 6,215.- 

Garden View 

Comfy 

3,920.- 5,540.- 8,150.- 6,890.- 5,540.- 

Garden View 

House พัก 4 

3,650.- 4,325.- 5,675.- 5,000.- 4,325.- 

 

กรณีต้องการรถรับ-สง่ เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ราคาที่เห็นในตารางรวมแล้วดังนี้ 

1. กรณีตอ้งการรถรับส่ง (เฉพาะท่านที่จองแบบรวมรถรับส่งด้วยเท่านัน้) 

2. รวมค่าห้องพัก 3 คนื 

3. รวมค่าเรอืสปีดโบท้เดินทางไปกลับ ปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 

4. รวมอาหาร 2 มื้อ 

5. รวมเรอืหางยาวนำเท่ียว โซนใน และ โซนนอก 2 วัน พร้อมหนา้กาก และชูชีพ 

6. ค่านำ้ด่ืม และผลไม้ บริการระหว่างการเดินทาง 

7. ค่าคนเรอืนำเที่ยวพาดำนำ้ดูปะการังวันท่ีไปดำน้ำ 

8. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 

 

 

ส่ิงท่ีลูกค้าต้องไปจ่ายเพิ่มเอง กรณีต้องการ 

X ค่าอาหารบางมือ้ ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลเีป๊ะ) 

X ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) 

X ค่าท่าเรอืปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 


