แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน
พักที่ เอสรา ไพรเวท บีช รีสอร์ท วิวหาดซันเซ็ต สวยมาก

ราคาเริ่มที่ 3,683 บาท

รวมรถ+เรือ+ทัวร์ดำน้ำ+ทีพ่ กั +อำหำร+ประกัน 3 วัน

วันแรก

หาดใหญ่ / ท่าเรือ - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ ะ

เช้ำ

รับท่ำนทีจ่ องแบบรวมรถด้วย จำกสนำมบินหำดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหำดใหญ่ มีเทีย่ วรถตูใ้ ห้เลือก
ดังนี้ เวลำ 08.00 น. / 09.30 น. / 11.30 น.

เช็คอิน

เมื่อมำถึงที่ ท่าเรือปากบารา เชิญท่ำนมำเช็คอินที่ จุดเช็คอินของ เทีย่ วสนุกทัวร์ฯ

เวลำเรือ

เตรียมตัวลงเรือ รอบ ดังนี้
09.30 น. เรือออกจำกท่ำเรือปำกบำรำ แวะ เกำะไข่ 15 นำที เดินทำงเข้ำหน้ำหำดพัทยำเกำะหลีเป๊ะ
11.30 น. เรือออกจำกปำกบำรำ แวะ เกำะตะรุเตำ และ เกำะไข่ เข้ำหน้ำหำดพัทยำ หลีเป๊ะ
13.30 น. เรือออกจำกเกำะหลีเป๊ะ แวะ เกำะไข่ และเดินทำงต่อสู่ หำดพัทยำ เกำะหลีเป๊ะ
15.30 น. เรือออกจำกท่ำเรือปำกบำรำ และเดินทำงตรงสู่ เกำะหลีเป๊ะ หน้ำหำดพัทยำ

ถึง

เมื่อเดินทำงถึง เกำะหลีเป๊ะ จะมีเจ้ำหน้ำทีข่ องรีสอร์ท มำรับทีห่ น้ำชำยหำด จำกนัน้ พำท่ำนเข้ำ
เช็คอินที่ รีสอร์ท

วันที่สอง

ทริปดาน้าเกาะหลีเป๊ ะ โซนใน

07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [ มือ้ ที่ 1 ]

09.00 น.

ออกทริปดำน้ำหลีเป๊ะ โซนใน ซึง่ มีทงั ้ หมด 6 จุด 5 เกำะ ดังนี้
1.เกาะหิ นงาม ดำน้ำดูปะกำรัง
2.เกาะหิ นงาม ขึน้ บนหำดหิน ถ่ำยรูป
3.ร่องน้าจาบัง ดูปะกำรัง 7 สี

4.เกาะยาง ดำน้ำดูปะกำรัง ดูปลำเสือ
5.เกาะราวี หำดทรำยขำว ทำนข้ำว เล่นน้ำ เดินถ่ำยรูป
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ชำยหำดบนเกำะรำวี [ มือ้ ที2่ ]
6.เกาะอาดัง อ่ำวเรือใบ ดำน้ำ ดูปะกำรัง ดูปลำเสือ ดู ปะกำรังเขำกวำง เล่นน้ำหน้ำชำยหำด

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ ะ - เดิ นทางกลับ

07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ที่ ห้องอำหำรของรีสอร์ท [ มือ้ ที่ 3 ]

เรือกลับ

ลูกค้ำสำมำรถเลือก เรือ Speed Boat เพื่อเดินทำงกลับได้ตำมเวลำดังนี้
เรือรอบ 09.30 น. เรือวิง่ ตรงกลับจำกเกำะหลีเป๊ะ สู่ ท่ำเรือปำกบำรำ ถึงทีป่ ำกบำรำเวลำ 11.00 น.
เรือรอบ 11.30 น. เรือวิง่ ตรง จะถึง ท่ำเรือปำกบำรำ เวลำ 13.00 น.
เรือรอบ 13.30 น. เรือวิง่ ตรง จะถึง ท่ำเรือปำกบำรำ เวลำ 15.00 น.
เรือรอบ 16.00 น. เรือวิง่ ตรง จะถึง ท่ำเรือปำกบำรำ เวลำ 17.00 น.

รถไปส่งสนำมบิน เทีย่ วสนุกทัวร์ มีรถตู้ VIP ไปส่งลูกค้ำที่ สนำมบินหำดใหญ่ หรือ ในตัวเมืองหำดใหญ่ ตำมเวลำดัง
เวลา 11.30 น. // 13.30 น. // 15.30 น.

ราคาทัวร์ต่อท่าน
วันทีเ่ ดินทำง

10 ต.ค.-30 พ.ย.63
1-15 ธ.ค.63
16-19 ธ.ค. 63
20-24 ธ.ค.63
25 ธ.ค.63-5 ม.ค.64
6 ม.ค.-28 ก.พ.64
1 มี.ค.-5 พ.ค.64
12-16 เม.ย. 64
6-15 พ.ค. 64

Jacuzzi Ocean View
Suite

Jacuzzi Beach Villa

4,283
5,283
6,283

4,783
5,783
6,783

Grand Deluxe
Jacuzzi Ocean View
พัก 3 ท่ำน
3,949
4,616
5,283

Ocean View Family
Suite
พัก 4 ท่ำน
3,683
4,283
4,783

7,383
8,933
7,383
7,100

8,383
10,208
8,533
8,083

6,283
7,516
6,383
6,083

5,783
6,808
5,858
5,583

8,100
6,483

9,358
7,083

6,949
5,949

6,383
4,783

กรณีตอ้ งกำรรถรับส่ง เพิม่ ท่ำนละ 400 บำท จำกรำคำในตำรำง [ รวมดูดดี ี เรำก็ยงั ถูกกว่ำ ]
เทีย่ วสนุกทัวร์ ทำทัวร์หลีเป๊ะตรง ไม่สง่ ต่อให้ใคร

หมายเหตุ:: กรณี ต้องการรถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพิ่ มท่านละ 400 บาท
รำคำทีเ่ ห็นในตำรำงด้ำนบนรวมแล้วดังนี้
1.ค่ำรถรับส่ง เพิม่ ท่ำนละ 400 บำท
2.ค่ำเรือ Speed Boat เดินทำงไปกลับ
3.ค่ำเรือหำงยำว นำเทีย่ วตำมเกำะ
4.ค่ำหน้ำกำก+เสือ้ ชูชพี
5.ค่ำห้องพัก 2 คืน ตำมประเภททีท่ ่ำนต้องกำร
6.ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง ทัง้ 3 วันทีเ่ ดินทำง วงเงินสูงสุด 1 ล้ำนบำท

7.ค่ำอำหำร 3 มือ้ คือ มือ้ เช้ำ 2 มือ้ มือ้ เทีย่ ง 1 มือ้
8.ค่ำเจ้ำหน้ำทีค่ นเรือหำงยำว นำเทีย่ ววันไปดำน้ ำดูปะกำรัง
สิง่ ทีล่ กู ค้ำต้องจ่ำยเพิม่ วันเดินทำง
1.ค่ำอุทยำน 40 บำท + ค่ำธรรมเนียมท่ำเรือ 20 บำท
2.ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เพิม่ เช่น อำหำรบ้ำงมือ้
3.ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% กรณีตอ้ งกำร

