แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้เลย )
ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564

วันแรก

สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลี

09.00 น.

รับคณะเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังหน้ าท่าเรือปากบารา เตรียมตัว
เดินทางสู่ “เกาะหลีเป๊ ะ”

11.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือสปี ดโบ๊ท “สู่เกาะหลีเป๊ ะ” ระหว่างทางแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่”
ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้ เป็ นที่ระลึก

13.00 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ ให้ ท่านเช็คอินเข้ าสู่ท่พี ัก รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารชาร์ม
มิ่ง (1) ท่านสามารถพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นภายในเกาะจะมีหมู่บ้านชาวเล ให้ ท่าน
ได้ สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็ นธรรมชาติรอบเกาะ หรือเล่นนา้ ณ ชายหาดเกาะหลีเป๊ ะ

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปเดินเล่นที่ Walk Street ที่ห่างจากรีสอร์ทเพียง
50 เมตร และช่วงค่าริมหาดพัทยาจะเต็มไปด้ วยร้ านอาหารทะเล และบาร์ริมหาด ให้ ท่านได้ น่ัง
ชมโชว์การแสดงกระบองไฟที่แปลกตา และเพลิดเพลินกับการฟังเพลงชิลล์ๆ ริมหาด

วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ - ดาน้ าโซนใน (ร่องน้ าจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2)

09.00 น.

นาท่านเดินทางไปดานา้ เกาะต่างๆ ที่ข้ นึ ชื่อความสมบูรณ์ใต้ ท้องทะเลด้ วยเรือหางยาว จุดดานา้ แรก
จะเป็ น “ร่องน้ าจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็ นจุดดาน้าที่มี “ปะการังเจ็ ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยัง
มีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ ท่านได้ ช่ืนชมอย่างใกล้ ชิด จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง
จุดดานาตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็ นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่ างกัน
ออกไป ให้ ท่านได้ สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี (3) อาหารกล่องพร้อมเครื่องดืม่
ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นนา้ ตรงริมชายหาดที่มีนา้ ใสและท่านสามารถใช้ บริการ
ห้ องนา้ เพื่อทาธุระส่วนตัวได้ ท่เี กาะแห่งนี้

จากนั้นพาท่านไปดาน้าโซน “ เกาะอาดัง ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้ วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะ
หินงาม” ซึ่งเป็ นจุดไฮไลท์ท่มี ีท้งั เกาะมีแต่หินสีดาแวววาวราวกับมาจับวางไว้ ได้ เวลาอันสมควร
พาท่านเดินทางกลับเข้ าสู่ท่พี ัก
15.00 น.
17.30 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ ให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก”

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม

หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบิน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4)

09.30 น.

เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปี ดโบ๊ท
( รอบเรือ 09.30 / 11.30 / 13.30 น. ) ท่านสามารถเลือกรอบเรือได้
ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ ท่านทาการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ กลับโดยสวัสดิภาพ

11.30 น.
14.30 น.

** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์
➢ โรงแรม Charming Lipe Villa (ติดหาดพัทยา ) เดินทางวันนี้ – 15 พฤษภาคม 63
(ยกเว้นช่วงพีเรียดวันสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน ราคาเพิม่ 500 บาท / ท่าน )

ประเภทห้อง

จานวน

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

ซู พีเรีย บังกะโล

2 ท่าน

5,490

2,000

ดีลกั ษ์

2 ท่าน

6,490

2,000

“ ห้อง ซู พีเรีย บังกะโล พักได้ 2 ท่านเท่านั้น”
กรณีพกั 3 ท่านต้องอัพห้องเป็ น Deluxe Room
( สามารถเสริมเตียงได้ เพิม่ 700 บาท /คืน )

ราคานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าเรือ สปี ดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ ะ
โรงแรมที่พกั 2 คืน ( สาหรับ 2 ท่าน )
ค่าอาหาร 4 มื้ อ ( เช้า 2 มื้ อ + เที่ยง 2 มื้ อ )
รถตูร้ บั - ส่ง สนามบิน หรือ เขตพื้ นที่ อ. เมืองหาดใหญ่
ทริปดานา้ โซนใน ตามที่ระบุในโปรแกรม ( จอยทริป )
ค่าประกันอุบัติเหตุทางทะเลทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ ไม่รวม
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป - กลับ ( กรุงเทพฯ – หาดใหญ่)
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าขยะท่าเทียบเรือ ( 60 บาท / ท่าน สามารถจ่ายก่อนลงเรือได้ )
ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
กรณีเหมาเรือหางยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
• ราคาตามแพคเก็จนี้เป็ นราคาต่อท่าน สามารถเดินทางได้ตงั้ แต่ 2 ท่านขึ้ นไป
• โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของลูกค้ า
1. ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย ชาร์ท 30% ของจานวนทั้งหมด
2. ยกเลิกน้ อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย ชาร์ท 40% ของจานวนทั้งหมด
3. ยกเลิกน้ อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย ชาร์ท 50% ของจานวนทั้งหมด
4. ยกเลิกน้ อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย ชาร์ท 100% ของจานวนทั้งหมด
5. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา

เงื่อนไขการชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 10 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุ ณ าตรงต่ อ เวลา !! มาตามเวลานั ด หมาย หากท่ า นมาช้า กว่า เวลาที่ร ถออกเดิ น ทาง ท าให้ท่ า น
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม
ของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
คืนเงินค่ าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับ บริษัทฯ เป็ นการ
ชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่เี กิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการบริการ
จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

