
Price From 

Per Person 

Pulau Perhentian terletak 21km dari Kuala Besut, Terengganu yang terletak di 

kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Kepulauan ini mempunyai air 

yang jernih dan mempesonakan dan mempunyai hidupan laut yang pelbagai 

banyak kelihatan di kawasan ini. Ianya terdiri daripada Pulau Perhentian Kecil 

dan Pulau Perhentian Besar dan terdapat pelbagai flora dan fauna yang hidup di 

pulau ini. Pulau ini diberi nama Pulau Perhentian kerana ianya menjadi lokasi 

hentian kepada kapal pedagang dan nelayan yang manjadikan pulau ini sebagai 

tempat perlindungan dari angin kencang serta ombak besar. 

 

Dengan kejernihan air yang membiru, ianya pasti memukau pengunjung untuk 

melupakan seketika kerja dan menikmati alam semulajadi yang indah dan 

mempesonakan. Bagaikan berada di syurga dunia. 

  

Pulau Perhentian mengalami musim angin monsoon antara November hingga 

Febuari setiap tahun dan kebanyakan resort ditutup untuk para pelancong. 

Resort dan feri dihentikan ketika musim ini kerana pada ketika ini ombak tinggi 

dan angin kencang membadai dengan kuat. 

Waktu yang sesuai untuk mengunjungi pulau perhentian ini adalah antara bulan 

Mac hingga Oktober kerana cuacanya yang hangat hujan sekali sekala. Dan 

juga, pada ketika ini, air laut adalah tenang dan jernih menyebabkan anda dapat 

menikmati keindahan Pulau Perhentian yang amat cantik sekali. Dan di sinilah 

membuatkan banyak resort dan chalet yang menawarkan pelbagai pakej pulau 

perhentian dari pakej santai sehinggalah pakej diving. 

 

Pakej Percutian Fauna Chalet 
 
 

4D3N Fauna Chalet  

+603-4143-3006 

www.cutidipulau.com 

inquiry@cutidipulau.com 

Member of: 

RM 403 



THOLAND WAEY HOLIDAY SDN BHD (KKKP: 4883) 

5-1, Jalan Wangsa Delima 1A, Kuala Lumpur Suburban Center 3, Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur 

Tel: 03-41433006   Fax: 03-41434006 

 
 

HARGA PAKEJ 

PAKEJ TERMASUK: 

 

• Kemudahan bot laju dari Jeti Kuala Besut ke Pulau Perhentian, Lang Tengah & Pulau 

Redang 

• Snorkling di 3 Pulau 

• Bilik dengan aircond selama 4 hari 3 malam 

• Makanan (bergantung kepada pakej yang di ambil) 

• pakej dengan makanan (3 x Sarapan, 3 x Makan Tengah Hari, 2 x Makan Malam & 1x 

Makan malam BBQ) 

• Jaket keselamatan 

• Peralatan (Mask) 

• Air mineral 4 botol seorang 1,5 Liter 

 

PAKEJ TIDAK TERMASUK: 

  

• Insurans perjalanan 

• Cukai Marine Park 

• Pengangkutan ke Jeti 

 

REMARKS : 

• Agent rate – 3%  

 

Jenis Bilik 2 Person Per 
Room 

3 Person Per 
Room 

4 Person Per 
Room 

Garden Aircond 
Room (WITH 

FOOD) 

RM647/pax RM583/pax RM562/pax 

Garden Aircond 
Room (NO FOOD) 

RM 482/pax RM435/pax RM403/pax 


