
  

 

แพค็เกจทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน 

พกัท่ี TEN MOONS LIPE ติดหาด 

ราคาเร่ิมท่ี 4,620 บาท 

 
รวมรถ+เรอื+ทวัรด์ ำน ้ำ+ทีพ่กั+อำหำร+ประกนั 3 วนั 

 

วนัแรก  หาดใหญ่ / ท่าเรือ - เกาะตะรเุตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ 

เชำ้ รบัท่ำนทีจ่องแบบรวมรถดว้ย จำกสนำมบนิหำดใหญ ่หรอื ในตวัเมอืงหำดใหญ่ มเีทีย่วรถตูใ้หเ้ลอืก
ดงันี้ เวลำ 08.00 น. / 09.30 น. / 11.30 น. 

เชค็อนิ เมื่อมำถงึที ่ท่าเรือปากบารา เชญิท่ำนมำเชค็อนิที ่จุดเชค็อนิของ เทีย่วสนุกทวัรฯ์ 

เวลำเรอื เตรยีมตวัลงเรอื รอบ ดงันี้  

09.30 น. เรอืออกจำกท่ำเรอืปำกบำรำ แวะ เกำะไข ่15 นำท ีเดนิทำงเขำ้หน้ำหำดพทัยำเกำะหลเีป๊ะ 

11.30 น. เรอืออกจำกปำกบำรำ แวะ เกำะตะรุเตำ และ เกำะไข ่เขำ้หน้ำหำดพทัยำ หลเีป๊ะ 

13.30 น. เรอืออกจำกเกำะหลเีป๊ะ แวะ เกำะไข ่และเดนิทำงต่อสู่ หำดพทัยำ เกำะหลเีป๊ะ 

15.30 น. เรอืออกจำกท่ำเรอืปำกบำรำ และเดนิทำงตรงสู่ เกำะหลเีป๊ะ หน้ำหำดพทัยำ 



  

 

ถงึ เมื่อเดนิทำงถงึ เกำะหลเีป๊ะ จะมเีจำ้หน้ำทีข่องรสีอรท์ มำรบัทีห่น้ำชำยหำด จำกนัน้พำท่ำนเขำ้
เชค็อนิที ่รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ทริปด าน ้าเกาะหลีเป๊ะ โซนใน 

07.00 น.  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ [ มือ้ที ่1 ] 

09.00 น.  ออกทรปิด ำน ้ำหลเีป๊ะ โซนใน ซึง่มทีัง้หมด 6 จุด 5 เกำะ ดงัน้ี 

  1.เกาะหินงาม ด ำน ้ำดปูะกำรงั 

  2.เกาะหินงาม ขึน้บนหำดหนิ ถ่ำยรปู  

  3.ร่องน ้าจาบงั ดปูะกำรงั 7 ส ี

  4.เกาะยาง ด ำน ้ำดปูะกำรงั ดปูลำเสอื 

  5.เกาะราวี หำดทรำยขำว ทำนขำ้ว เล่นน ้ำ เดนิถ่ำยรปู 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ชำยหำดบนเกำะรำว ี[ มือ้ที2่ ] 

  6.เกาะอาดงั อ่ำวเรอืใบ ด ำน ้ำ ดปูะกำรงั ดปูลำเสอื ด ูปะกำรงัเขำกวำง เล่นน ้ำหน้ำชำยหำด 

 

 

 

 

 



  

 

 

วนัทีส่ำม  เกำะหลเีป๊ะ - เดนิทำงกลบั 

07.00 น.  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ที ่หอ้งอำหำรของรสีอรท์ [ มือ้ที ่3 ] 

เรอืกลบั  ลูกคำ้สำมำรถเลอืก เรอื Speed Boat เพื่อเดนิทำงกลบัไดต้ำมเวลำดงันี้ 

  เรอืรอบ 09.30 น. เรอืวิง่ตรงกลบัจำกเกำะหลเีป๊ะ สู่ ท่ำเรอืปำกบำรำ ถงึทีป่ำกบำรำเวลำ 11.00 น. 

  เรอืรอบ 11.30 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่ำเรอืปำกบำรำ เวลำ  13.00 น. 

  เรอืรอบ 13.30 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่ำเรอืปำกบำรำ เวลำ 15.00 น. 

  เรอืรอบ 16.00 น. เรอืวิง่ตรง จะถงึ ท่ำเรอืปำกบำรำ เวลำ 17.00 น. 

รถไปส่งสนำมบนิ เทีย่วสนุกทวัร ์มรีถตู ้VIP ไปส่งลูกคำ้ที ่สนำมบนิหำดใหญ่ หรอื ในตวัเมอืงหำดใหญ่ ตำมเวลำดงั 
เวลา 11.30 น. // 13.30 น. // 15.30 น. 

 

ราคาทวัรต่์อท่าน 

ประเภทห้องพกั เร่ิมท่าเรือ 
8 ม.ค.-30 เม.ย.64 

เร่ิมท่ีท่าเรือ 
1-15 พ.ค.64 

แกรนดว์วิบงักะโล 6,510฿ 4,620฿ 
บชีกำรเ์ดน้บงักะโล 6,960฿ 5,250฿ 
บชีฟรอ้นทบ์งักะโล 7,410฿ 5,610฿ 

 

หมายเหตุ:: กรณีต้องการรถรบัส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพ่ิมท่านละ 400 บาท 

รำคำทีเ่หน็ในตำรำงดำ้นบนรวมแลว้ดงันี้ 

1.ค่ำรถรบัสง่ เพิม่ท่ำนละ 400 บำท 

2.ค่ำเรอื Speed Boat เดนิทำงไปกลบั 



  

 

3.ค่ำเรอืหำงยำว น ำเทีย่วตำมเกำะ 

4.ค่ำหน้ำกำก+เสือ้ชชูพี 

5.ค่ำหอ้งพกั 2 คนื ตำมประเภททีท่่ำนตอ้งกำร 

6.ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำง ทัง้ 3 วนัทีเ่ดนิทำง วงเงนิสงูสุด 1 ลำ้นบำท 

7.ค่ำอำหำร  3 มือ้ คอื มือ้เชำ้ 2 มือ้ และ มือ้เทีย่ง 1 มือ้ 

8.ค่ำเจำ้หน้ำทีค่นเรอืหำงยำว น ำเทีย่ววนัไปด ำน ้ำดปูะกำรงั 

 

สิง่ทีล่กูคำ้ตอ้งจ่ำยเพิม่วนัเดนิทำง 

1.ค่ำอุทยำน  40 บำท  + ค่ำธรรมเนียมท่ำเรอื 20 บำท 

2.ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั เพิม่ เช่น อำหำรบำ้งมือ้ 

3.ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% กรณีตอ้งกำร 

 


