
หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

x 5,900               x
8,900               8,700               8,400               

11,100             10,900             10,600             
10,700             10,500             10,200             
11,400             11,200             10,900             
12,500             12,300             12,000             

x 9,500               x
x 11,400             x

หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

6,600               6,400               6,100               
7,500               7,300               7,000               

Grand Deluxe Seaview  Hill side

Deluxe Seaview  Hill side

รปูแบบหอ้งพัก
จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน) ปีใหม/่สงกรานต์

Twin Fan (2room)      (4ทา่น)

รปูแบบหอ้งพัก

Deluxe garden View

Deluxe Seaview  Beach Front

Villa Family 2 Bed Rooms
Grand Villa Family  2 Rooms ( 4ทา่น )

ปีใหม/่สงกรานต์
Peak season

+ 500
+ 500

+ 900
+ 800

จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

+ 500

Peak season

+ 600
+ 600

+ 500

+ 1000
Grand garden View + 500

Standard Air
Superior Bungalow

ความสุขในการท่องเที�ยง ที�เดินทางได้ง่ายๆ และ ประหยดัมาก
Tel : 086-0432275 , 089-6659310 เกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะ

www.easylipe.com

* พักหองละ 2 ทาน
* อาหาร 5 ม้ือ (เชา 3 ม้ือและ 2 ม้ือเท่ียง วันชมปะการัง)
* รถรับสง + ต๋ัวเรือไป-กลับ
* ดําน้ําต้ืนชมปะการัง 2 วัน

* คาธรรมเนียมอุทยานฯ * คาธรรมเนียมทาเรือฯ

เกาะตะรุเตา, เกาะไข, เกาะหลีเปะ
รองน้ําจาบัง, เกาะหินงาม, เกาะราวี
เกาะหินซอน, เกาะไผ, เกาะรอกลอย

หาดทรายขาว, เกาะกระ, กองหินขาว
 อาวแมหมาย, เกาะอาดัง, ผาชะโด

รถรับ-สง จาก สนามบินหรือโรงแรม อ.หาดใหญฟรีฟรีฟรีฟรี

สิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดั''''นี้นีน้ี้นี้

4444วนั วนั วนั วนั 3333คนืคนืคนืคนื

เมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรท

บนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรท

ลดทนัทีลดทนัทีลดทนัทีลดทนัที 400400400400    บาท บาท บาท บาท กรณีเดินทางมาทาเรือปากบาราเอง 

ใหเลนน้ํากันเพียบ

(โซนใน+โซนนอก+โซนตะวันออก)

7,500               7,300               7,000               
8,300               8,000               7,800               
9,600               9,400               9,100               
9,100               x 8,800               หอ้งละ 3 คน

x 6,600               x หอ้งละ 4 คน

หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

5,700               5,500               5,200               
6,500               6,300               6,000               
7,200               7,000               6,700               
8,600               8,400               8,200               

10,200             10,000             9,700               
x x 6,100               8คน คนละ 5,200 บาท

หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

6,500               6,300               6,000               ไมร่วมอาหารเชา้
6,800               6,600               6,300               ไมร่วมอาหารเชา้

x 5,700               x ไมร่วมอาหารเชา้

หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

8,700               8,500               8,200               

หมายเหตุ
2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6 ทา่นขึนไป

7,800               7,500               7,300               

( ไมร่วมอาหารเชา้)

เดนิทางจาก รปูแบบ 2  คน 3-4 คน 5-6 คน 7-8 คน 9-10 คน

จาก กทม เตน้ท์ x x 6,700               5,600    5,000    นอนบา้นพัก
จากหาดใหญ่ เตน้ท์ 4,100               4,000               3,800               3,600    3,600    เพิ�ม 300

+ 500

+ 600
+ 700
+ 800
+ 800

ปีใหม/่สงกรานต์

ปีใหม/่สงกรานต์
Peak season

+ 750

+ 1,500

Peak seasonรปูแบบหอ้งพัก
จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

+ 450

จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

Family Bungalow

+ 750

Garden Deluxe
Garden Tripple Deluxe

ปีใหม/่สงกรานต์
Peak season

Air Vip

รปูแบบหอ้งพัก
จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

Air Garden

Superior Room
Superior Room Terrace + 450
Family Room ( 4 ทา่น) + 450

+ 750

+ 400

รปูแบบหอ้งพัก
จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

Peak season
ปีใหม/่สงกรานต์

Garden room + 750

รปูแบบหอ้งพัก
Sea Breeze Bungalow

จาํนวนผูเ้ขา้พกั ( ราคาตอ่คน)

Air Family ( 8 ทา่น )

Air Villa
Air Standard + 900

+ 1,500

พดัลมบา้นเดี)ยว

Superior Bungalow
Deluxe Bungalow

ความสุขในการท่องเที�ยง ที�เดินทางได้ง่ายๆ และ ประหยดัมาก
Tel : 086-0432275 , 089-6659310 เกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะ

www.easylipe.com

* พักหองละ 2 ทาน
* อาหาร 5 ม้ือ (เชา 3 ม้ือและ 2 ม้ือเท่ียง วันชมปะการัง)
* รถรับสง + ต๋ัวเรือไป-กลับ
* ดําน้ําต้ืนชมปะการัง 2 วัน

* คาธรรมเนียมอุทยานฯ * คาธรรมเนียมทาเรือฯ

เกาะตะรุเตา, เกาะไข, เกาะหลีเปะ
รองน้ําจาบัง, เกาะหินงาม, เกาะราวี
เกาะหินซอน, เกาะไผ, เกาะรอกลอย

หาดทรายขาว, เกาะกระ, กองหินขาว
 อาวแมหมาย, เกาะอาดัง, ผาชะโด

รถรับ-สง จาก สนามบินหรือโรงแรม อ.หาดใหญฟรีฟรีฟรีฟรี

สิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดั''''นี้นีน้ี้นี้

4444วนั วนั วนั วนั 3333คนืคนืคนืคนื

เมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรท

บนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรท

วารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรท

ฮาโมนี่ฮาโมนี่ฮาโมนี่ฮาโมนี่

Ricci HouseRicci HouseRicci HouseRicci House

Lipe power beach resortLipe power beach resortLipe power beach resortLipe power beach resort

พกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดัง

ลดทนัทีลดทนัทีลดทนัทีลดทนัที 400400400400    บาท บาท บาท บาท กรณีเดินทางมาทาเรือปากบาราเอง 

ใหเลนน้ํากันเพียบ

(โซนใน+โซนนอก+โซนตะวันออก)

จากหาดใหญ่ เตน้ท์ 4,100               4,000               3,800               3,600    3,600    เพิ�ม 300
จากทา่เรอืปากบารา เตน้ท์ 3,800               3,600               3,300               3,100    3,100    

ความสุขในการท่องเที�ยง ที�เดินทางได้ง่ายๆ และ ประหยดัมาก
Tel : 086-0432275 , 089-6659310 เกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะ

www.easylipe.com

* พักหองละ 2 ทาน
* อาหาร 5 ม้ือ (เชา 3 ม้ือและ 2 ม้ือเท่ียง วันชมปะการัง)
* รถรับสง + ต๋ัวเรือไป-กลับ
* ดําน้ําต้ืนชมปะการัง 2 วัน

* คาธรรมเนียมอุทยานฯ * คาธรรมเนียมทาเรือฯ

เกาะตะรุเตา, เกาะไข, เกาะหลีเปะ
รองน้ําจาบัง, เกาะหินงาม, เกาะราวี
เกาะหินซอน, เกาะไผ, เกาะรอกลอย

หาดทรายขาว, เกาะกระ, กองหินขาว
 อาวแมหมาย, เกาะอาดัง, ผาชะโด

รถรับ-สง จาก สนามบินหรือโรงแรม อ.หาดใหญฟรีฟรีฟรีฟรี

สิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดัสิ่งทีไ่ด จใุจ ดั''''นี้นีน้ี้นี้

4444วนั วนั วนั วนั 3333คนืคนืคนืคนื

เมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรทเมาเทริน รสีอรท

บนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรทบนัดาหยา รสีอรท

วารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรทวารนิทร บชี รสีอรท

ฮาโมนี่ฮาโมนี่ฮาโมนี่ฮาโมนี่

Ricci HouseRicci HouseRicci HouseRicci House

Lipe power beach resortLipe power beach resortLipe power beach resortLipe power beach resort

พกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดังพกัทีเ่กาะอาดัง

ลดทนัทีลดทนัทีลดทนัทีลดทนัที 400400400400    บาท บาท บาท บาท กรณีเดินทางมาทาเรือปากบาราเอง 

ใหเลนน้ํากันเพียบ

(โซนใน+โซนนอก+โซนตะวันออก)



18.00 น.
วนัที�หนึ�ง

07.00 น.
08.30 น.
11.15 น.

14.00 น.

วนัที�สอง

07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

16.00 น.

วนัที�สาม

07.00 น.

เรือหางยาวรับหนา้รีสอร์ทที�พกั มุ่งสู่ แหล่งท่องเที�ยวระดบัโลก

มื*อค ํ�าเลือกทานอาหารที�รีสอร์ทหรือร้านอาหารอื�นๆ ไดอิ้สระ

เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ (เกาะหลีเป๊ะไม่มีท่าเทียบเรือ เรือจะเทียบที�โป๊ะ )
นกัท่องเที�ยวต่อเรือหางยาว(ชาวเล) ส่งยงัที�พกั  พกัผอ่นชมเกาะหรือเล่นนํ*าตามอธัยาศยั

ขึ*นเรือออกจากท่าปากบารา  (11.15), (11.45),(15.15)    (จากท่าเรือปากบารา)  

ทานอาหารเชา้ ติมซาํ หมูยา่งเมืองตรัง และเดินทางต่อสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

วนัเดนิทาง 

รถตูรั้บที�   สนามบิน หรือโรงแรม   

( ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลเีป๊ะ)

ออกเดินทางจาก ลานจอดรถ ของรถไฟฟ BTS สถานีหมอชิต 

ร่องนํ*าจาบงั ,หลงัเกาะหินงาม  ,  เกาะหินซอ้น , เกาะไผ ่,เกาะรอกลอย 
ทานมื*อเที�ยงที� เกาะราวี ( ขา้วกล่อง)
เกาะยาง ,หนา้เกาะหินงาม
กลบัถึงที�พกั พกัผอ่นหรือจะเล่นนํ*าต่อ ไดต้ามอธัยาศยั

( ออกเล่นนํ)า ชมปะการัง )

มื*อค ํ�าเลือกทานอาหารที�รีสอร์ทหรือร้านอาหารอื�นๆ ไดอิ้สระ

ทานมื*อเชา้ที�ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื*อเชา้1) แลว้เตรียมตวัเล่นนํ*าชมประการัง

( ออกเล่นนํ)าโซนตะวนัออก และเกาะอาดงั )

ทานมื*อเชา้ที�ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื*อเชา้2) แลว้เตรียมตวัเล่นนํ*าชมประการัง

4444วนั วนั วนั วนั 3333คนืคนืคนืคนื
รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด

www.easylipe.comwww.easylipe.comwww.easylipe.comwww.easylipe.com
เกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะเกาะหลเีปะ086086086086----0432275043227504322750432275    , , , , 089089089089----6659310665931066593106659310
เกาะอาดงัเกาะอาดงัเกาะอาดงัเกาะอาดงั

จาก กทมจาก กทมจาก กทมจาก กทม....

จากจากจากจาก
หาดใหญหาดใหญหาดใหญหาดใหญ

ทาเรือทาเรือทาเรือทาเรือ
จากจากจากจาก

07.00 น.
09.00 น.

16.00 น.
วนัที�สี�

07.00 น.
08.30 น.
11.00 น.

12.00 น.
15.00 น.

กลบัถึงฝั�งปากบารา   ขึ*นรถตูส่้งสนามบินหาดใหญ่ หรือตลาดกิมหยง

อ่าวแม่หมา้ย และทานมื*อเที�ยงที�เกาะอาดงั 
เรือหางยาวรับหนา้รีสอร์ทที�พกั มุ่งสู่ เกาะกระ  กองหินขาว

ขึ*นเรือหางยาวไปส่งยงั โป๊ะเทียบเรือ  ขึ*นกลบัฝั�ง (09.00)(10.00)(13.30)

ที�พกัส่วนใหญ่ กาํหนดเวลาการ Chack Out ไม่เกนิ 10.00 น.

( เดนิทางกลบั )

ทานมื*อเชา้ที�ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื*อเชา้3) และอาํลาเกาะหลีเป๊ะ

ทานมื*อเชา้ที�ร้านอาหารของรีสอร์ท (มื*อเชา้2) แลว้เตรียมตวัเล่นนํ*าชมประการัง

ช่วงบ่ายนกัท่องเที�ยว ชมปะการังหนา้เกาะอาดงั และขึ*นชมภาพมุมสูงบนผาชะโด
กลบัถึงที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

* โปรแกรมนี*นกัท่องเที�ยวสามารถปรับให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่มได้
* หากเดินทางจาก กทม. เป็นกลุ่ม สามารถเปลี�ยนที�นดัรถให้ใกลบ้า้นได้
* การเดินทางจากหาดใหญ่/ตรัง
         > เดินทางมาดว้ยเครื�องบินตอ้งถึงหาดใหญ่ไม่เกิน 12.30 น.

ขึ*นเรือหางยาว ส่งยงัโป๊ะเทียบเรือ เพื�อขึ*นเรือกลบัฝั�ง
กลบัถึงฝั�งปากบารา   ขึ*นรถตูส่้งสนามบินหาดใหญ่ หรือตลาดกิมหยง

         > เดินทางมาดว้ยเครื�องบินที�ถึงตรังตอ้งไม่เกิน 09.40 น. 
* easylipe ไม่ไดร้วมอาหารมื*อเที�ยงในวนัเดินทาง และไม่รวมมื*อค ํ�า  เพื�อให้นกัท่องเที�ยว อิสระในการทานอาหาร

หากนกัท่องเที�ยวตอ้งการให้จดัอาหารมื*อค ํ�าที�รีสอร์ท  โปรดแจง้เพิ�มเติ�มไวใ้นขั*นตอนการจอง

4444วนั วนั วนั วนั 3333คนืคนืคนืคนื
รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด

www.easylipe.comwww.easylipe.comwww.easylipe.comwww.easylipe.com
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