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รหัสทัวร:์ 582560AKIRA 

แพคเกจเทีย่วหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื 

 

 
รวมด าน ้าดปูะการัง เกาะหนิงาม รอ่งน ้าจาบัง เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราว ี

แพคเกจนีเ้หมาะกบัทา่นทีต่อ้งการไปพกัผอ่นทะเลสวยๆ รสีอรท์ตดิหาด มสีระวา่ยน ้า เล็กมทีรปิด าน ้าดปูะการัง ในราคาที่

ไมส่งู แพ็คเกจชารต์แบต็ะวนัหยดุจรงิๆ ครับ 

 

โปรแกรม 

วันแรก 

09.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเรารอรับคณะทีส่นามบนิตรัง หรอื สนามบนิหาดใหญ ่หรอื ในตัวเมอืง พาคณะเดนิทางไป

ยงัจดุเชค็อนิลงเรอืของเราที ่ทา่เรอืปากบาราจังหวดัสตลู 

11.30 น. ลงเรอืสปีทโบท้แบบจอยล าเรอื เดนิทางสเูกาะหลเีป๊ะ 

เรอืแวะ เกาะตะรเุตา เกาะไข ่ใหล้กุคา้ไดถ้า่ยรปู 

เรอืจอด เมือ่มาถงึทีเ่กาะหลเีป๊ะเรอืจะจอดที ่บนโป๊ะ จากนัน้ลกูคา้จะตอ้งน่ังเรอืเล็กของทางชมรมเรอืหางยาว

เกาะหลเีป๊ะ เขา้ไปยงัหนา้ชายหาด โดยการช าระคา่ธรรมเนยีม ประมาณ เทีย่วละ 50 บาทตอ่ทา่น 

(ลกูคา้ตอ้งช าระเอง) 

 จากนัน้เชญิทา่นเขา้ไปเชค็อนิดว้ยตวัทา่นเอง ที ่อาคริา่รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ โดยการแจง้ชือ่ทีแ่จง้มา 

อาหารเทีย่ง ลกูคา้ทานเอง มใีหเ้ลอืกเยอะทีย่า่นถนนคนเดนิ 

อาหารค า่ ลกูคา้อสิระทานเองไดเ้ลยครับ มเียอะราคาถกูกวา่ใหท้วัรจ์ัดให ้อยากทานอะรัยกท็านเลย 

พัก เขา้พัก ที ่AKIRA LIPE RESORT ระดับ 4 ดาวเลยครับ 
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 ชว่งประมาณ 2 ทุม่ จะมเีจา้หนา้ทีค่นเรอืของเราโรงไปนัดแนะจดุนัดพบส าหรับทีจ่ะไปด าน ้าดปูะการังใน

วันรุง่ขึน้ 

วันทีส่อง 

เชา้ เชญิรับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ (1) 

09.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเราพาทา่นสู ่กจิกรรมด าน ้า เลน่น ้า ดปูะการัง 1 วันเต็ม จดุด าน ้า เลน่ ้ามดีังนี ้

1.รอ่งน ้าจาบงั ทีด่ปูะการัง 7 ส ี

2.เกาะหนิงาม 2 จดุ คอื จดุดหูนิสวยๆบนเกาะ และจดุด าน ้าดปูะการรังไฟ หรอื ปะการังชายผา้ 

3.เกาะยาง ไดด้ปูะการังผักกาด และปลาสสีวยๆ 

4.ด าน ้าทีอ่า่วสอง เกาะอาดงั สวยงาม สงบ ปะการังเยอะ 

5.เลน่น ้า ผกัผอ่น ถา่ยรปู ลา้งตวั ทีห่าดทรายขาว เกาะราว ี

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน แบบกลอ่ง (2) 

16.00 น. เดนิทางกลับสู ่เกาะหลป๊ีะ เขา้พักทีร่สีอรท์ เดมิ 

 ตอนเย็นแนะน าลกูคา้ เดนิไปชม พระอาทติยต์กน ้า ทีห่าดซนัเซต็ หรอื เดนิเลน่ตามถนนคนเดนิไดต้าม

อธัยาศัย 

วันทีส่าม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

เรอื ทา่นสามารถเลอืกเรอืเทีย่วกลับไดด้ังนี ้เวลา 09.30 น./11.30 น./13.30 น. 

รถ เลอืกเทีย่วรถทีจ่ะไปสง่ไดด้งันี ้

ไปสง่สนามบนิตรัง เทีย่ว 11.30 น. 

ไปสง่สนามบนิหาดใหญ ่เทีย่ว 11.30 น./13.30 น./15.30 น. 

ราคานีร้วมแลว้ดังนี:้: 

1.คา่รถรับสง่ (เฉพาะกรณีจองแบบรวมรถรับสง่เทา่นัน้) 

2.คา่เรอืสปีทโบท้ เดนิทางไปกลบั 

3.คา่เรอืหางยาวน าเทีย่วตามเกาะ แบบจอย 

4.คา่อาหาร 3 มือ้ 

5.คา่หนา้กากด าน ้า ชชูพี 

6.คา่ทีพ่ัก 2 คนื 

7.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

สงิทีล่กูคา้จะตอ้งไปจา่ยเพิม่เอง 
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1.คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ รวมแลว้ประมาณ 110 บาท 

2.คา่อาหารบา้งมือ้ทีย่งัไมม่ใีนโปรแกรมทัวร ์

3.คา่ภาษีกรณีตอ้งการใบเสร็จไปเบกิเงนิ 

 

 

 

ประเภทหอ้งพัก ราคาเริม่ทา่เรอืปากบารา 

15-31 ต.ค.60 

ราคาเริม่ สนามบนิ ตา่งๆ 

15-31 ต.ค.60 

Silver Suite 4,999 5,399 

Gold Access 5,599 5,999 

Diamond Villa 6,199 6,599 

ประเภทหอ้งพัก ราคาเริม่ทา่เรอืปากบารา 

1 พ.ย.60 -19 ธ.ค.60 

11 ม.ค.-30 เม.ย.61 

ราคาเริม่ สนามบนิ ตา่งๆ 

1 พ.ย.60 -19 ธ.ค.60 

11 ม.ค.-30 เม.ย.61 

Silver Suite 6,199 6,599 

Gold Access 6,799 7,199 

Diamond Villa 7,399 7,799 

ประเภทหอ้งพัก ราคาเริม่ทา่เรอืปากบารา 

20 ธ.ค.60 -10 ม.ค.61 

ราคาเริม่ สนามบนิ ตา่งๆ 

20 ธ.ค.60 -10 ม.ค.61 

Silver Suite 7,500 7,900 

Gold Access 7,999 8,399 

Diamond Villa 8,599 8,999 

 


