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รหัสทวัร:์: R139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเทีย่วโซนนอก :: มี เกาะหินซ้อน, อ่าวไม้ไผ่, อ่าวก านัน, เกาะรอกลอย  
แหล่งท่องเทีย่วโซใน :: มี หาดทรายขาว เกาะราว ีเกาะหินงาม ร่องน า้จาบัง 
 

เรอืเรา แวะเกาะตะรเุตา และ แวะเกาะไขใ่หท้า่นดว้ยครบัผม 
 
ก าหนดการเดนนทาง ::  

วนัแรก สนามบนนหาดใหญ ่- ทา่เรอืปากบาราสตลู – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ                (-/ - /-) 

 พนักงานขับรถของเทีย่วสนุกทัวร ์รับคณะ จากสนามบนิหาดใหญ่ 
จากนัน้เดนิทางตรงสู ่ทา่เรอืปากบารา จังหวัดสตลู 

11.30 น. เชค็อนิทีเ่จา้หนา้ทีจ่ากนัน้ คณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยังจดุแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่ตามนาน เกาะตะรุเตา ทา่นจะ

ไดรั้บฝังเรือ่งราวผ่านการรอ้ยเรยีงของมัคคเุทศกผ์ูช้ านาญในเสน้ทางนี ้และทา่นจะสบายใจมากขึน้ดว้ยทมีสตา๊ฟผู ้
เป็นมติร  

 หลงัจากนัน้ น าคณะสู ่เกาะทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเทีย่วของสตลู ณ เกาะไข ่เกาะทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วรูจ้ัก

มขุแทแ้หง่อนัดามันนัน้คอื อุทยานแหง่ชาตนหมูเ่กาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ้า่ยรูปและมเีวลาในการลอดซุม้ประตหูนิ
ธรรมชาตกิลางทะเลทีเ่มือ่ถา่นรูปออกมาแลว้ทา่นจะไมล่มืวา่ครัง้หนึง่ทา่นไดม้ายนือยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้เกาะไข ่ทะเลสตูล 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เกาะหลเีป๊ะ 

เชค็อนิ ทา่นเชค็อนิเขา้ทีพั่ก ณ AKIRA LIPE RESORT 

จากนัน้ อสิระทา่นเยีย่มชมหมูบ่า้นชาวเล เดนิเลน่น ้า walking Street  บนเกาะหลเีป๊ะ  

หรอื ชม พระอาทติยต์ก ทีข่อบฟ้าอนัดามันใต ้ณ Sunset Beach  

พกั AKIRA LIPE RESORT 
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วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ-เกาะหนนซอ้น-อา่วไมไ้ผ-่อา่วก านนั-เกาะราว-ีเกาะหนนงาม-รอ่งน า้จาบงั             (B/L/-)                                                           

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (1)  

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะหนนซอ้น เชญิทา่นถา่ยรูปกองหนิธรรมชาตทิีซ่อ้นกนั

เหมอืนมาจับวาง แตท่ัง้หมดเกดิจากธรรมชาตสิรรสรา้ง 

(ทรปิด าน ้าวนันีเ้ป็นแบบจอย) 

 จากนัน้ มาด าน ้าตืน้ดปูะการังกันที ่อา่วไมไ้ผ ่ซึง่เป็นอา่วทีม่ดีอกไมท้ะเล ปะการังออ่น ปลานกแกว้ ปลาเสือ้ เป็นตน้

ครับ 

 จากนัน้ด าน ้า เลน่น ้า ที ่อา่วก านนั มปีะการังชายผา้ หรอื ปะการังไฟ น ้าทะเลสวยๆ ของทีน่ีอ่าจท าใหท้า่นเพลนิกับ

โลกใตท้ะเลของทีน่ี่ ไดค้รับ 

 จากนัน้มาเลน่น ้าทะเลสวยๆ ท ีเกาะรอกลอย เกาะทีส่วยทีส่ดุของโซนนอกในทรปิด าน ้าเกาะหลเีป๊ะ เชญิทา่นเดนิขึน้
ไปชมววิมมุสงู ของเกาะรอกลอย ทีม่องเห็นน ้าทะเลสคีราม สดใส สวยงามจรงิๆ ครับ 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (2) 

บา่ย พาทา่นเดนิทางสู ่หาดทรายขาว เกาะราว ีซึง่เป็นเกาะทีเ่ป็นทีต่ัง้ของอทุยานหมู ่เกาะอาดงัราว ีมชีายหาดทีเ่ป็น

จดุเดน่ และน ้าทะเลทีม่จีดุเลน่น ้าส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 

 จากนัน้ พาทา่นไปยัง เกาะหนนงาม ซึง่เป็นไฮไลนห์นึง่ในการเทีย่วหลเีป๊ะ ทีม่หีนิสดี าสวยงาม ไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ๆ ใน
ทะเลอนัดามัน 
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 จากนัน้มาด าน ้าตืน้ดปูะการัง 7 สกีนัที ่จุดดปูะการงัรอ่งน า้จาบงั 

 เมือ่สมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

พัก AKIRA LIPE RESORT 

วนัทีส่าม หลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา – สนามบนน                                                                                   (B/--/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3)  

เทีย่วเรอื เรอืเทีย่วกลบัทีท่า่นสามารถเลอืกกลับได ้(เทีย่ว 09.30 น. // เทีย่ว 11.30 น.) 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 

อตัราคา่บร นการนี ้
ประเภทหอ้งพกั ราคาตอ่ทา่น เร นม่ทา่เรอื 

เด นนทาง 1-31 ต.ค.60 
ราคาตอ่ทา่น เร นม่สนามบนน 
เด นนทาง 1-31 ต.ค.60 

Silver Suite 5,398 บาท 5,790 บาท 

Gold Access 5,990 บาท 6,390 บาท 

Diamond Villa 6,590 บาท 6,990 บาท 

 
อตัราคา่บร นการนีร้วม   

 คา่เรอืจอยสบทีโบท้ (เดนิทางไป กลับ) 
 คา่ทีพ่ัก 2 คอื AKIRA LIPE RESORT 
 เรอืหางยาวน าเทีย่วเกาะตา่งๆในตามโปรแกรม (จอยกับลกูคา้ทีเ่รามอียูแ่ลว้) 
 คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กากากด าน ้า // เสือ้ชชูพี) 
 คา่อาหาร 2 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  
 คา่ประกันภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่รถรับสง่ จากสนามบนิ (เฉพาะจองแบบรวมรถรับสง่ดว้ย)   
 

อตัราคา่บร นการนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสั่งเอง  
เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

x คา่อทุยาน คา่ธรรมเนียมทา่เรอื คา่โป๊ะและเรอืเลก้ไปกลับหนา้ชายหาดทีห่ลเีป๊ะ (ลกูคา้ตอ้งจ่ายเอง รวมทัง้หมดประมาณ 110 บาท) 

x ไกดน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะไดด้ าเนนิการส ารองทีพั่ก

และพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู
ลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้า่นและคณะในอนาคตอันใกลน้ี ้


