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วนัทีแ่รก                                                                  วนัแรก                                                                  (- / - / -) 
10.30 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา 
11.00 น. ใหท้่านไดเ้ช็คอินรับตัว่เรือ และ อิสระเปล่ียนเส้ือผา้  
11.30 น.  จากนั้น นาํคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตาํนาน 📌 เกาะตะรุเตา ท่าน

จะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศก์ผูช้าํนาญในเส้นทางน้ี 📌 เกาะไข่ ซุ่มประตูหิน
แห่งความรัก 

 
 
 
 

เท่ียง ใหท้่านอิสระอาหารเท่ียง 
 จากนั้นใหท้่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
คํ่า  ลูกคา้อิสระอาหารคํ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 
วนัทีส่อง                                                                        วนัทีส่อง                                                             (B/ L / -)                                                                                                      
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (1) 
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 จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีนาํท่านเล่นนํ้าหนา้ชายหาดพร้อมกบัหมู่

ปลานานาชนิด จากนั้นนาํคณะ ดาํนํ้าดูปะการังต่อ ณ 📌 จุดด าน า้อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นาํท่านชม

ปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (2) แบบเซ็ตกล่องเพ่ือสะดวกในการเทีย่วครับ 

  และนาํท่านเดินทางสู่ 📌 เกาะหินงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนั้นนาํท่านชมปะการังเจด็สี 

และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ 📌 ร่องน า้จาบัง 

 
คํ่า  ลูกคา้อิสระอาหารคํ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 
วนัทีส่าม                                                                  วนัทีส่าม                                                                      (B/-/-)                                                           
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3)  
 เท่ียวเรือกลบัจะมี 3  เท่ียวคบั ลูกคา้สามารถเลือกกลบัเท่ียวไหนก็ไดค้รับ 

09.30 น. // 11.30 น. // 13.30 น.  
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการท่านละ 

 
**** กรณีตอ้งการรถรับ-ส่ง จากสนามบินหาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ จ่ายเพ่ิมท่านละ 400 บาท 

 
Promท่ี 1:: แพคเกจ หลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน สาํหรับท่านท่ีมีห้องพกัอยูแ่ลว้ จองแพคเกจน้ีเลย คุม้กวา่ 
เรามีใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.รถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในตวัเมืองหาดใหญ่ 
2.เรือสปีทโบท้เดินทางไป และ กลบั แลว้ เรือ จอดหนา้ชายหาดใหเ้ลย ท่านไม่ตอ้ง ต่อเรือเล็กท่ีโป๊ะ 
3.ค่าเรือหางยาวต่อจากท่ีโป๊ะ กรณี ตอ้งข้ึนโป๊ะ 
4.ค่าทริปเท่ียว ตามเกาะต่างๆ 1 วนั โซนหนา้เกาะหลีเป๊ะ มี เกาะหินงาม ร่องนํ้าจาบงั เกาะยาง หาดทรายขาวเกาะราว ีอ่าวสอง
เกาะอาดงั 
5.อาหารเท่ียวง แบบกล่อง 1 ม้ือ 
6.ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ลา้นบาท 
ทั้งหมด 6 ข้อนี ้เราขายท่านเพยีงท่านละ 1,777 บาท (ดูยงังัยกคุ้็มกว่า คิดยงังัยเรากถู็กกว่าเห็นๆ) 
 

Proท่ี2 :: แพคเกจไปเท่ียวหลีเป๊ะ ก่ี วนั ก็ราคาเดิม (ตัว๋รถรับส่ง + เรือไปกลบั) 
เรารวมใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.ค่ารถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในเมือง 
2.ค่าเรือสปีทโบท้ เดินทางไปกลบั ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ เรือจอดหนา้หาดเกาะหลีเป๊ะใหท้่านเลยไม่ตอ้งต่อเรือเล็ก 
3.ค่าโป๊ะ กรณีท่ีเรือจอดหนา้ชายหาดไม่ได ้ดว้ยสถานนะคล่ือนลด เรารับผิดชอบค่าโป๊ะ และเรือเล็กไปกลบัหนา้ชายหาดให้

ประเภทห้อง 
16 ต.ค. – 31 ต.ค. 61 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. 61 

 
20 ธ.ค. – 10 ม.ค. 62 11 ม.ค. – 30 เม.ย. 62 

The Sea Breeze  

Bungalow 

3,433.- 4,233.- 4,633.- 4,233.- 

The Sea Front 

Bungalow 

4,633.- 5,433.- 7,033.- 5,433.- 

The Sea Breeze 

Family 

3,577 .- 4,100 .- 5,177.- 4,100.- 
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ท่าน 
ทั้งหมด 3 ข้อนี ้ราคา เพยีงท่านละ 1,299 บาท (ถูกทีสุ่ดแล้วการันตีได้) 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม   

 ค่าเรือจอยสบีทโบท้ ( เดินทางไป ) 
 ค่าเรือจอยหางยาวในการดาํนํ้ าวนัท่ี 2 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ดาํนํ้า 
 ค่าอาหาร 3 ม้ือตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวนัดาํนํ้า)  
 ค่าโป๊ะ และเรือหางยาวเขา้หนา้หาด เท่ียวละ 50 บาท ไปกลบั 100 บาท เรารวมใหแ้ลว้ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนักาํหนดการเดินทางพร้อม จาํนวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ดาํเนินการสํารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระ

เงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
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- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
- ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทา ง ทั้ งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  
 


