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Free&Easy Package 2 วนั 1 คืน เกาะหลีเปะ๊ 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรก : 

09.00  เจ้าหน้าที่รอรับที่จุดนัดพบ ท่าเรือปากบารา 

09.30  ลงเรือสปีดโบ้ทเดินทางไปยังเกาะไข่ ซุ้มประตูหิน สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลแวะเที่ยวก่อนไปถึง

เกาะหลีเป๊ะ พาท่านเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในส่วนของทริปโซนในประกอบไปด้วย เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะราวี 

ร่องน ้าจาบัง และเกาะยาง ทางเราจะบริการอาหารเที่ยง ณ กาะราวี เป็นข้าวกล่องนะคะ 

15.30  ถึงเกาะหลเีป๊ะ เข้าที่พักที่ พักผ่อน เดินเล่น หรือเล่นน ้า ตามอัธยาศัย 

 *** อย่าลืมไปเดินเล่น ถนนคนเดินนะคะ มีทุกวัน *** 

วันที่สอง : 

07.30  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00  เดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ้ท 

11.30  ถึงท่าเรือปากบารา 

คา่บรกิารรวม 

1. เรือสปีดโบ้ทไป-กลับ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ ลงเรือ 09.30 น. 

2. อาหาร 2 มื อ (เช้า 1 / เที่ยง 1) 

3. ที่พัก 1 คืน (ตามที่เลือก) 

4. ทริปด้าน ้า 1 วัน 

5. อุปกรณ์ด้าน ้า 

6. ประกนัภัย 

7. ไกด์ดูแลวันออกทัวร์ 

9. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 

10. ค่าโป๊ะ หรือ ค่าเรือเล็กขึ นลงเกาะ 

11. ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารขยะ 

คา่บรกิารไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ 200 บาท 

2. อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

หมายเหต ุ: 16 พ.ค.-14 ต.ค. Low Season 

เรือจะไม่แวะตะรุตา จะออกทัวร์ด้าน ้าเที่ยว เกาะกระ-อา่วแม่ม่าย เกาะหินขาว-อ่าวสนกาะอาดัง-อ่าวลูกเลือด 

 



Free&Easy Package 3 วนั 2 คืน เกาะหลเีปะ๊ 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก : ทา่เรอืปากบารา-เกาะตะรตุา-เกาะไข-่เกาะหลเีปะ๊ 

08.00  เจ้าหน้าที่รอรับที่จุดนัดพบ เดินทางไปยังท่าเรือปากบารา 

10.30  ถึงส้านักงานมาริณี ทราเวล ท่าเรือปากบารา 

11.30  ลงเรือสปีดโบ้ทเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ 

13.30  ถึงเหลเีป๊ะ เข้าที่พักที่ พักผ่อน เดินเล่น เล่นน ้า ตามอัธยาศัย... 

วนัที่สอง : หลเีปะ๊อาดงั-หนิงาม-จาบงั-เกาะยาง-เกาะราว ี

07.30  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00  รวมพลที่จุดนัดพบหน้าหาดพัทยา มาถึงก้อเช็กชื่อกันหนอ่ย 

(อย่าลืมน้าบัตรค่าธรรมเนียมอุทยานมานะคะ) 

09.30  ลงเรือหางยาว ไปล่องทะเลกัน.... 

10.00  ด้าน ้า ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ เกาะอาดัง หินงาม จาบัง กาะยางและ เกาะราวี บริการรวมอาหารกลางวัน 

ผลไม้ น ้าดื่ม 

15.30  เดินทางกลับยังเกาะหลีเป๊ะ 

16.00  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเล่นน ้าต่อดีก้อดีนะคะ 

*** อย่าลืมไปเดินเล่น ถนนคนดินนะคะ มีทุกวัน ** 

วนัที่สาม : เกาะหลปีะ๊ทา่เรอืปากบารา 

07.30  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00  เดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ้ท 

11.30  ถึงท่าเรือปากบารา 

*** เลือกเวลากลับจากเกาะได้ 09.30, 11.30, 13.30, 15.30 *** 

 

 

 

 

 

 

 



คา่บรกิารรวม 

1. เรือสปีดโบ้ทไป-กลับ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ 

2. อาหาร 3 มื อ (เช้า 2 / เที่ยง 1) 

3.ที่พัก 2 คืน (ตามที่เลือก) 

4. ทริปด้าน ้า 1 วัน โดยเรือหางยาว 

5. อุปกรณ์ด้าน ้า 

6. ประกนัภัย 

7. ไดร์เวอร์ไกด์วันออกทัวร์ 

8. ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารขยะ 

คา่บรกิารไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 40 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ 200 บาท 

4. อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

หมายเหตุ : 16 พ.ค.-14 ต.ค. Low Season 

เรือจะไม่แวะตะรุตา จะออกทัวร์ด้าน ้าที่ยว เกาะกระ-อ่าวแม่ม่ายเกาะหินขาว-อ่าวสนเกาะอาดัง-อ่าวลูกเลือด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Free&Easy Package 4 วนั 3 คืน เกาะหลเีปะ๊ 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก : ทา่เรอืปากบารา-เกาะตะรเุตา-เกาะไข-่เกาะหลเีปะ๊ 

10.30   เจ้าหน้าที่รอรับที่จุดนัดพบ ท่าเรือปากบารา 

11.00   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบริวณท่าเรือปากบารา 

11.30   ลงเรือสปีดโบทเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ 

13.30   ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พักที่ เดินเล่น หรือเล่นน ้า ตามอัธยาศัย... 

วนัที่สอง : หลเีปะ๊เกาะอาดงั-เกาะหนิงาม-รอ่งน า้จาบงั-เกาะยาง-เกาะราว ี

07.30   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00   รวมพลที่จุดนัดพบหน้าหาดพัทยา (อย่าลืมน้าบัตรค่าธรรมเนียมอุทยานมานะคะ) 

09.30   ลงเรือหางยาว ไปล่องทะเลกัน... 

10.00   ด้าน ้าดูปะการัง ณ อาดัง หินงาม จาบัง กาะยาง และ เกาะราวี 

บริการรวมอาหารกลางวัน ผลไม้ น ้าดื่ม นะค่ะ 

15.30   เดินทางกลับยังกาะหลีเป๊ะ 

16.00   พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเล่นน ้าต่อดีก้อดีนะคะ 

*** อย่าลืมไปเดินเล่น ถนนคนเดินนะคะ มีทุกวัน *** 

วนัที่สาม : หลีเปะ๊-หนิซอ้น-เกาะไผ-่เกาะรอกลอย-เกาะผึ ง-เกาะดง-หนิงาม 

07.30   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00   รวมพลที่จุดนัดพบหน้าหาดพัทยา (อย่าลืมน้าบัตรค่าธรรมเนียมอุทยานมานะคะ) 

09.30   ลงเรือห่างยาว ไปล่องทะเลกัน... 

10.00  ด้าน ้าดูปะการัง ณ หลีเป๊ะหินซ้อน-เกาะไผ-่เกาะรอกลอย-เกาะผึ ง-เกาะดง และ เกาะหินงาม 

บริการรวมอาหารกลางวัน ผลไม้ น ้าดื่ม นะคะ 

15.30   เดินทางกลับยังเกาะหลีเป๊ะ 

16.00   พักผ่อนตามอัยาศัย หรือ จะเล่นน ้าต่อ 

วนัที่สี่ : เกาะหลเีปะ๊ทา่เรอืปากบารา 

07.30   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

09.00   เดินทางกลับโดยเรือสปีดโบ้ท 

11.30   ถึงท่าเรือปากบารา 

** เลือกเวลากลับจากเกาะได้ 09.30, 11.30, 13.30, 15.30 *** 

 

 



คา่บรกิารรวม 

1. อุปกรณ์ด้าน ้า  

2. เรือสปีดโบ้ทไป-กลับ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ 

3. ประกนัภัย 

4. อาหาร 5 มื อ (เข้า 3 / เที่ยง 2)  

5. ไดร์เวอร์ไกด ์

6. ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารขยะ  

7. ที่พัก 3 คืน  

8. ทริปด้าน ้า 2 วัน โดยเรือหางยาว 

คา่บรกิารไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมท่าเรือ 20 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 40 บาท  

3. ค่าธรรมเนียมต่างชาติ 200 บาท  

4. อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

 



 


