
 

 

 

 

  
 

 

 

แพ็คเกจ อนญัญา รสีอรท์ ตดิหาดพทัยา 
แพ็คเกจทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื ทรปิด ำน ้ำทัง้โซนในและโซนนอก เพือ่ใหท้ำ่นมำเทีย่ว
เกำะหลเีป๊ะแลว้คุม้ทีส่ดุ เทีย่วสนุกทวัรฯ์ จงึจัดแพ็คเกจรวมรถรับสง่ เรอืไปกลบัเกำะหลเีป๊ะ 
หอ้งพกั และทรปิด ำน ้ำดปูะกำรังใหท้ำ่นแลว้ 
 
จดุด ำน ้ำโซนในและโซนนอก มจีดุทอ่งเทีย่ว 8 เกำะ ดงันี ้เกาะหนิซอ้น เกาะไผ ่เกาะรอก
ลอย อา่วก านนั เกาะราว ีเกาะยาง เกาะหนิซอ้น รอ่งน า้จาบงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุกำรเดนิทำง 
 

วนัแรก ::  เดนิทำงไปเกำะหลเีป๊ะ 

09.30 น. รับลกูคำ้จำกสนำมบนิหำดใหญ ่จำกนัน้เดนิทำงสู ่ทา่เรอืปากบารา (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 

ชม.) 

11.00 น. เดนิทำงมำถงึทำ่เรอื ลกูคำ้มำเช็คอนิรับตั๋วเรอืที ่เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิเรอืของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ 

11.30 น. ลงเรอืเพือ่เดนิทำงสู ่เกำะหลเีป๊ะ ระหวำ่งทำง เรอืแวะใหถ้ำ่ยรปูที ่เกาะตะรเุตา และเกาะไข ่

13.30 น. ลกูคำ้เดนิทำงถงึหนำ้ชำยหำดทีเ่กำะหลเีป๊ะ จำกนัน้ใหส้งัเกตป้ำยของรสีอรท์ เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ที่

ของรสีอรท์พำทำ่นเขำ้เช็คอนิทีร่สีอรท์ตอ่ไป 

เช็คอนิ หลังจำกรับกญุแจเชค็อนิเสร็จ ใหท้ำ่นพักผอ่นในรสีอรท์ หรอืบนเกำะหลเีป๊ะไดต้ำมอัธยำศัย 

ค ำ่ เจำ้หนำ้ทีค่นเรอืของ เทีย่วสนุกทัวรฯ์โทรนัดแนะทำ่น เพือ่ไปทรปิด ำน ้ำในวนัพรุง่นี้ 

พัก พักผอ่นบนเกำะหลเีป๊ะตำมอัธยำศัย 

 

วนัทีส่อง ออกทรปิด ำน ้ำเกำะหลเีป๊ะทัง้โซนในและโซนนอก 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (1) 

09.00 น. ทกุทำ่นมำพรอ้มกันทีจ่ดุลงเรอืไปด ำน ้ำของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ รับฟังค ำแนะน ำจำกเจำ้หนำ้ทีแ่ละ

เตรยีมพรอ้มลงเรอื 



 

 

 

 

  
 

 

 

09.30 น. พำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ทรปิเกำะหลเีป๊ะ โดยเรอืหำงยำวเทีย่วสนุกทัวรฯ์ ซึง่มจีดุด ำน ้ำและเลน่

น ้ำในโปรแกรมทัง้หมด 8 เกำะ 

 1.เกาะหนิซอ้น เป็นแทง่หนิขนำดใหญท่ีต่ัง้อยูก่ลำงทะเลโซนนอก เป็นจดุถำ่ยรปูววิสวยๆ ทีม่ี

ฉำกหลังเป็นกอ้นหนิขนำดใหญ ่

 2.เกาะไผ ่เป็นจดุด ำน ้ำเกำะหลเีป๊ะโซนนอก มปีะกำรัง ปลำทะเลนำนำชนดิ ดอกไมท้ะเล 

3.เกาะรอกลอย  เป็นจดุเลน่น ้ำและชมววิทะเลสวยๆ เป็นเกำะทีม่คีวำมเงยีบสงบเหมำะกับ 

กำรมำเลน่น ้ำและถำ่ยรปู 

4.อา่วก านนั เป็นจดุด ำน ้ำตืน้ดปูะกำรัง มปีะกำรังเขำกวำง ปลำนีโม ่และปลำนกแกว้เยอะ ครับ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ชำยหำดเกำะรำว ี(แบบ SET BOX พรอ้มน ้ำดืม่และผลไม)้ (2) 

หลังรับประทำนอำหำรเสร็จ ใหท้ำ่นมเีวลำนัง้พักผอ่น หรอืเลน่น ้ำ หรอืเดนิถำ่ยรปูบนเกำะรำว ี

ซึง่มจีดุถำ่ยรปูสวยๆ เยอะมำกครับ 

6.เกาะยาง เป็นจดุด ำน ้ำดปูะกำรัง มปีะกำรังผักกำด ปลำเสอื ปลำนกแกว้เยอะ และมชีำยหำด

เล็กๆ ใหท้ำ่นไดน่ั้งพักผอ่นดว้ยครับ 

7.เกาะหนิงาม พำทำ่นไปชมหนิสดี ำนลิทัง้เกำะที ่เกำะหนิงำม ซึง่มคีวำมพเิศษกวำ่เกำะไหนๆ 

ในทะเลอันดำมันเลยครับ 

8.รอ่งน า้จาบงั เป็นไฮไลทข์องทรปิทีท่ำ่นจะไดช้มควำมงดงำมของปะกำรัง 7 สทีีร่อ่งน ้ำจำบัง 

15.30 น. เมือ่ไดเ้วลำทีเ่หมำะสม พำคณะเดนิทำงกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

16.45 น. เมือ่เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ เชญิทำ่นพักผอ่นตำมอัธยำศัย 

 

วนัทีส่ำม เดนิทำงกลับ 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (3) 

08.00 น. ลกูคำ้แจง้ทีล่อ๊บบีใ้หไ้ปสง่ทำ่นทีท่ำ่เรอืของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ 

เช็คอนิ  เรอืเพือ่เตรยีมตัวลงเรอืเดนิทำงกลับสูท่ำ่เรอืปำกบำรำ 

09.30 น. ลงเรอืสปีดโบท๊ เพือ่เดนิทำงกลับสู ่ทำ่เรอืปำกบำรำ (น่ังเรอื 1.30 ชม.) 

  (ทำ่นจ ำเป็นจะตอ้งมำลงเรอืใหทั้น เพรำะหำกมำลงเรอืไมทั่นมผีลตอ่เทีย่วบนิของทำ่น) 

11.00 น. เดนิทำงถงึทำ่เรอืปำกบำรำ จำกนัน้ใหท้ำ่นตรงไปทีจ่ดุเช็คอนิเพือ่ไปขึน้รถเดนิทำงตอ่ไปยัง

สนำมบนิหำดใหญห่รอืในตัวเมอืงหำดใหญ ่

11.30 น. เดนิทำงดว้ยรถตู ้VIP ของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ สู ่สนำมบนิหำดใหญ ่หรอืในตัวเมอืงหำดใหญ ่

 (หมำยเหต:ุ: รถตูร้อบแรกจะถงึสนำมบนิ เวลำ 13.30 น. ดังนัน้ทำ่นตอ้งค ำนวนเพือ่เวลำตั๋วขำ

กลับดดีนีะครับ) 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำคำคำ่บรกิำรแพ็คเกจนี ้รวมแลว้ดงันี ้

1.คำ่เรอืสปีดโบท๊เดนิทำงไปกลบัทำ่เรอืปำกบำรำเกำะหลเีป๊ะ 

2.คำ่หอ้งพกั 2 คนื ตำมประเภทหอ้งพกัทีท่ำ่นเลอืก 

3.คำ่เรอืหำงยำวพำเทีย่วเกำะหลเีป๊ะโซนในและโซนนอก ใน 1 วนั 

4.คำ่อำหำร 3 มือ้ ประกอบดว้ยอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 2 มือ้ และอำหำรเทีย่ง 1 มือ้ 

5.คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุเฉพำะระหวำ่งกำรเดนิทำงกบัทัวร ์วงเงนิสงูสดุ 1 ลำ้นบำท 

6.หนำ้กำกด ำน ้ำ พรอ้มเสือ้ชชูพีวันไปด ำน ้ำดปูะกำรัง 

7.คนเรอืเป็นเจำ้หนำ้ทีพ่ำไปด ำน ้ำดปูะกำรงั 

กรณีตอ้งกำรรถรับสง่ดว้ย ใหเ้พิม่รำคำจำกในตำรำงไปอกีทำ่นละ 400 บำท 

 

สิง่ทีล่กูคำ้ตอ้งรับทรำบกอ่นจอง 

1.ลกูคำ้ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมอทุยำน คนไทย 40 บำท และคำ่ทำ่เรอืปำกบำรำ 20 บำท  

ณ วนัทีเ่ดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

ราคาทวัรต์อ่ทา่นตามแพ็คเกจ 3 วนั 2 คนื ดา้นบน 

เดนิทางชว่งไฮซซี ัน่ วนัที ่15 ต.ค.64 -15 พ.ค.65 

 

ANANYA RESORT 

ประเภทหอ้งพกั 15 – 31 ต.ค.64 1 พ.ย.64-20 ธ.ค.64 
11 ม.ค.65-30 เม.ย.65 

21 ธ.ค.64-10 ม.ค.65 1-15 พ.ค.65 

Deluxe  Pool  View 4,890 บาท 6,650 บาท 7,388 บาท 5,640 บาท 

Deluxe  Pool  Access 5,740 บาท 7,433 บาท 9,132 บาท 6,588 บาท 

Royal Suite Sea View 9,820 บาท 12,660 บาท 15,540 บาท 10,860 บาท 

Family Suite  Pool  Access(พกั 4 ทา่น) 5,745 บาท 6,680 บาท 8,160 บาท 5,944 บาท 

กรณีตอ้งกำรรถรับ-สง่ เพิม่จำกรำคำในตำรำงทำ่นละ 400 บำท        
 

 

จองหรอืสอบถามทางไลนน์ีเ้ร็วทีส่ดุ 

@teawsanooktour 

 
 


