เกาะหลีเป๊ ะ 1 วัน (เช้ ากลับเย็น)
ดานา้ ดูปะการัง มัลดีฟส์ เมืองไทย

โปรแกรมการเดินทาง

( - เที่ยง -)

06.00 น.
08.00 น.
09.30 น.
10.45 น.
12.00 น.
13.00 น.

คณะพร้ อมกันที่จุดนัดพบ เจ้ าหน้ าที่นาท่านเดินทางสูท่ ่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล
คณะถึงท่าเทียบเรือ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
คณะพร้ อมกันที่บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล อีกครั ้งเพื่อเตรียมตัวลงเรือ
นาคณะลงเรือสปี ทโบ้ ท มุ่งหน้ าสู่ ร่ องนา้ จาบัง จุดสุดยอดของการดาน ้าตื ้นชมปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อนหลากสี
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) ที่เกาะราวี
นาคณะ ดาน ้า ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ ทะเลอย่างใกล้ ชิด ชมปะการังหลากหลายพันธ์ ชมฝูงปลานานาชนิด สีสนั สวยงาม
ตระการตาพาให้ เพลิดเพลินใจ ที่เกาะยาง ต่อด้ วยเกาะหินงาม ซึง่ ทั ้งเกาะเต็มไปด้ วยหินสีดากลมเกลี ้ยง มันวาว ยามโดน คลื่นซั ด
ทาให้ ก้ อนหินเป็ นมันวาวยิ่งขึ ้น เล่ากันว่าหินทุกก้ อนมีคาสาปของเจ้ าพ่อตะรุ เตาหากใครนาติดตัวไปจะเกิดหายนะ แต่หากไปชม
แล้ วเรียงก้ อนหินได้ 12 ก้ อน แล้ วอธิษฐานขอพรก็จะได้ สมปารถนาทุกสิง่ ทุกอย่าง และดาน ้า ณ. เกาะยาง จนสมควรแก่เวลา เดิน
ทางเข้ าสูเ่ กาะหลีเป๊ ะ นาท่านชมเกาะหลีเป๊ ะ
16.00 น. เดินทางสูเ่ กาะไข่ แวะชมซุ้มประตูหิน นาคณะเดินทางกลับสูท่ ่าเทียบเรือปากบารา
17.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบ เรื อปากบารา เปลี่ยนภาหนะเป็ นรถ เดินทางกลับหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่าบริ การ

อัตราค่าบริการ
ท่ านละ

ผู้ใหญ่ 10 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 6 – 7 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 4 – 5 ท่ าน /ท่ านละ
2,600 บาท

2,700 บาท

2,900 บาท

3,200 บาท

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide
รับ-ส่ ง คณะหาดใหญ่
 อาหาร เที่ยง 1 มื้อ (อาหารกล่อง)
 นาเที่ยว ตามรายการ
** เรื อสปี ทโบ้ทไปกลับ ปากบารา-หลีเป๊ ะ-ปากบารา
**เรื อหางนาเที่ยว
** สน้อคเกิ้ลและชูชีพ
**ไกด์ทะเลนาเที่ยว
 ค่ า ประกัน ภัย การเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ์
อัตรานี้ไม่ รวม :
- ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่ รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ ทะเล
- ราคาข้ างต้ นยกเว้ นวันเทศกาลต่ างๆ ทั้งไทย และ ประเทศ
มาเลเซี ย

เงื่อนไข :
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง
20 วัน พร้อมสาเนา บัตรประชาชนหรื อสู ติบตั รเพื่อทาประกัน
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าที่ตกลง ราคาจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
*** หมายเหตุ สิ่ งที่ควรนาไปของคณะผู้เดินทาง
- ครีมกันแดด
- ชุดสาหรับเปลี่ยนและเล่ นน้า
- รองเท้ าสวมสบาย
- ยาประจาตัว(ถ้ ามี)
- กล้ องถ่ ายรูป
- แว่ นตากันแดด

กรุณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สาขาย่อยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากประแกรมข้ างต้ นเป็ นการจอยทัวร์ ไปกับท่านอื่นหลายๆบริ ษัทรวมกันหากท่านต้ องการเดินทางต้ องทาการเช็ค
ล่ วงหน้ าว่ายังมีที่อีกหรื อไม่ หากทัวร์ จอยเต็ม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพัก/เรื อ/ไกด์/รถ/อาหารกับแต่ละแห่และต้องทาการชาระไว้ท้ งั หมดก่อนการเดินทาง
ของคณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์และเรื อและอาหาร ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้ไปแล้ว
- เนื่องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่ าอาหารแบบเหมาจ่ าย ท่ านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืนในกรณีที่ท่านลดจานวนผู้เดินทาง
หรือไม่ ทานอาหารที่ทางบริษัทฯได้ จัดไว้ แล้ ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

-

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั และเรื อหรื อไกด์หรื ออาหาร
หรื อรถ เป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรมและค่าอาหาร และค่าไกด์ และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋
เครื่ องบินหรื อ โรงแรม อาหาร เรื อ ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจ
เรียกร้ องค่าบริ การ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่ องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรมหรื อ
บริ ษทั ฯทัวร์ ที่เราไปจอยด้วย เพราะแต่ละโรงแรม หรื อบริ ษทั ทัวร์ จอย มีกฎไม่เหมือนกัน เช่น บางโรงแรมถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน

