วันแรก สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ ะ – ดานา้ ดูปะการัง
( - เที่ยง/เย็น)
06.00
วันน.า อรถตูร้ ับคณะที่จุดนัดพบ นาคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปากบารา จ.สตูล (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
:’’yjน. ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะโดยสปี ทโบ้ท/เฟอร์ รี่ ระหว่างทางแวะชม ซุ้ มประตูหิน คล้ายงวงช้างซึ่ งเรี ยกว่า เกาะไข่
09.30
(ซุ้ มประตูแห่ งรัก กรณีนา้ ลงเรือไม่ สามารถเข้ าจอดได้ ให้ ถ่ายรู ปบนเรือเท่ านั้น) สัมผัสน้ าทะเลใส สี เขียวมรกต ซึ่ ง
เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
11.00 น. ถึงเกาะหลีเป๊ ะ …นาสัมภาระเข้าสู่ ที่พกั บริ การอาหารเที่ยง (1) (อาหารจานเดียว)
14.00 น. นาคณะนัง่ เรื อหาง เดินทางสู่ เกาะราวี สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ ง สะอาด น้ าทะเลใส นอนเล่นบนชายหาด
ชมเกาะหินงาม หิ นกลมเกลี้ยง มันวาวสี ดา เมื่อถูกน้ าทะเลสาดใส่ มนั จะแวววามและเปล่งประกายสี ดาเข้มสะท้อน
รับกับแสง ดาน้ าตื้น ดูปะการังแข็งอย่างปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ณ.เกาะยาง ชมปะการังอ่อน 7 สี ณ
ร่ องนา้ จาบัง ประดุจดัง่ สวรรค์แห่งโลกใต้น้ า ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ าทะเลสี ฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็ น
สี มรกต สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ ะ
18.30 น. บริ การอาหารเย็น (2) ณ.ร้านอาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันวัทีวส่ นั อง
(เช้ า - - )
า อเกาะหลีเป๊ ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา –หาดใหญ่
07.00
:’’yj น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ..รี สอร์ ทที่พกั
09.30 น. อาลาท้องทะเลอันดามันใต้ เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรื อปากบารา
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรื อปากบารา รถตูส้ ่ งคณะที่หาดใหญ่ คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมขึ ้นอยูก่ บั ความปลอดภัยของคณะเป็ นสาคัญ)

อัตราค่ าบริการ รถตู้ จอยส่ ง – รับ ท่ าเรือ
ที่พัก
วารินทร์ บีช รี สอร์ ท ห้ อง Air Standard
บัณดาหยารี สอร์ ท ห้ อง Superior Bungalow
เมาเท่น รี สอร์ ท ห้ อง Air Deluxe Garden
หลีเป๊ ะพาวเวอร์ บีช รี สอร์ ท ห้ อง Air Sea Breeze

2 - 3 ท่ าน
6,200/ ท่าน
6,700/ ท่าน
7,100/ ท่าน
7,400/ ท่าน

4 - 5 ท่ าน
5,300/ ท่าน
5,750/ ท่าน
6,150/ ท่าน
6,200/ ท่าน

6 - 7 ท่ าน
4,800/ ท่าน
5,300/ ท่าน
5,700/ ท่าน
6,000/ ท่าน

8 - 9 ท่ าน
4,650/ ท่าน
5,150/ ท่าน
5,550/ ท่าน
5,850/ ท่าน

10 ท่ าน
4,300/ ท่าน
4,800/ ท่าน
5,200/ ท่าน
5,500/ ท่าน

6 - 7 ท่ าน
5,700/ ท่าน
6,200/ ท่าน
6,600/ ท่าน
6,900/ ท่าน

8 - 9 ท่ าน
5,300/ ท่าน
5,750/ ท่าน
6,150/ ท่าน
6,450/ ท่าน

10 ท่ าน
4,700/ ท่าน
5,200/ ท่าน
5,600/ ท่าน
5,900/ ท่าน

อัตราค่ าบริการ รถตู้เหมาส่ วนตัว ส่ ง – รับ ท่ าเรือ
ที่พัก
วารินทร์ บีช รี สอร์ ท ห้ อง Air Standard
บัณดาหยารี สอร์ ท ห้ อง Superior Bungalow
เมาเท่น รี สอร์ ท ห้ อง Air Deluxe Garden
หลีเป๊ ะพาวเวอร์ บีช รี สอร์ ท ห้ อง Air Sea Breeze

2 - 3 ท่ าน
9,400/ ท่าน
9,900/ ท่าน
10,300/ ท่าน
10,600/ ท่าน

4 - 5 ท่ าน
6,750/ ท่าน
7,200/ ท่าน
7,400/ ท่าน
7,900/ ท่าน

หมายเหตุ กรณีคณะไปเองเจอท่ าเรื อ ราคารถตู้จอยหักออกท่ านละ 300 บาท/ท่ าน(รั บ-ส่ ง)
กรณีคณะไปเองเจอท่ าเรื อ ราคารถตู้เหมาหักออก 6,000 บาท/คัน(รั บ-ส่ ง)
ราคาข้ างต้ นเป็ นราคาคนไทย หากเป็ นชาวต่ างชาติเพิ่ม 200 บาท/ท่ าน
หมายเหตุ
1. กรณีต้องการ Upgrade ประเภทห้ องพักหรื อรี สอร์ ทที่นอกเหนือจากระบุ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
2. เด็กอายุ 4 – 7 ปี คิด 75 % พักกับผู้ปกครองไม่มีเตียงเสริ ม
3. เรื อออกจากท่าเรื อปากบารา – เกาะหลีเป๊ ะ วันละ 4 เที่ยว ดังนี ้ 09.30 น./ 11.30 น. /13.30 น./15.30 น.
4. เรื อออกจากหลีเป๊ ะ – ท่าเรื อปากบารา
วันละ 4 เที่ยว ดังนี ้ 09.00 น./11.00 น./13.30น./ 16.00 น.

*** ลูกค้ าสามารถเลือกเวลาลงเรื อและเวลากลับได้ ***
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เรื อสปี ทโบ้ ท / เฟอร์ รี่ไป - กลับ ปากบารา – หลีเป๊ ะ – ปากบารา
 ที่พกั 1 คืน พักห้ องละ 2 -3 ท่าน/ห้ อง
 อาหาร 3 มื ้อและผลไม้ ตามฤดูกาล
 สน้ อคเกิ ้ลและชูชีพ,ค่าธรรมเนียม,เรื อหางนาเที่ยว
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองตามกาหนดของกรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ์
 ไกด์ท้องถิ่นนาเที่ยวทะเล
 รถตูร้ ับ-ส่ ง สนามบินหรื อหาดใหญ่ รถตูจ้ อยหรื อรถตูเ้ หมาขึ้นอยูก่ บั ราคาที่ชาระ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยที่นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
 ไม่รวมอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆนอกเหนือรายการ
 เดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล เพิม่ เซอร์ ชาร์ ตห้องพัก ท่านละ 1,000 บาท /ท่าน
 ค่าภาษีเดินทาง (หากมีการประกาศใช้)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และ ภาษีอื่นๆ
 ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่เรื อ
หมายเหตุ ราคาข้ างต้ นยกเว้นวันเทศกาลต่ างๆ / ราคาข้ างต้ นสาหรับคนไทยเท่านั้น
สิ่ งทีค่ วรเตรียมไป
- รองเท้าสวมใส่ สบาย
- ชุดสาหรับเล่นน้ า
- ครี มกันแดด/แว่นตา
- กล้องถ่ายรู ป

- ยาสามัญหรื อยาประจาตัว(หากมี)

เงื่อนไข - จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าทีต่ กลง ราคาจะต้ องมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง
แล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนา บัตรประชาชนเพื่อทา
ประกันการเดินทาง
หมายเหตุ กรณีต้องการพักบัณดาหยารีสอร์ ท เพิ่มห้ องละ 1,200 บาท
กรณีต้องการพักหลีเป๊ะ พาวเวอร์ บีช เพิ่มห้ องละ 1,800 บาท
กรณีต้องการพักเมาเท่ นรีสอร์ ท
เพิ่มห้ องละ 2,000 บาท
กรณีต้องการพักอันดารีสอร์ ท
เพิ่มห้ องละ 2,600 บาท

กรุ ณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สาขาย่ อยโรบินสั น
บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากห้ องพักบนเกาะหลีเป๊ ะแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางโรงแรมจองเรื อจองร้านอาหารและต้องทาการชาระค่าห้อง/เรื อ/
ร้านอาหาร/ไกด์ ทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- 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 ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงือ่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎ
ของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน และบริ ษทั รับจองเรื อไกด์
เงือ่ นไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ (พร้อมแฟกซ์หน้าบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อทาประกันการเดินทาง)
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
-

