ทัวร์เกาะหลีเป๊ ะ 2 วัน 1 คืน
กรณีพกั Chareena Hill ติดหาดพัทยา

ราคาถูกทีส่ ุด 2,855 ฿

วันทีแ่ รก
เช้า
ตามเวลา

กรณีตอ้ งการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ (ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ ในวันที่จอง
ทัวร์)
เมื่อ ท่านเดินทางมาถึง ที่ ท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินที่ เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตั๋วเรือ และ รอ
เวลาลงเรือ ตามเที่ยว เรือของท่าน
ซึ่งสาหรับโปร 2 วัน 1 คืนจะมีเรือแค่ 1 รอบเท่านัน้ คือ รอบ 09.30 น.ค่ะ
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข่และตะรุเตา และ เข้าเกาะหลีเป๊ ะ จะถึงเกาะหลีเป๊ ะประมาณ 13.30 น.

เมื่อได้เวลาตามเที่ยวเรือของท่าน ลูกค้าลงเรือ เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
นาคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งรัก หรือ ซุม่ ประตูหินรักนิรนั ดิ์ เกาะไข่
จุดนีแ้ วะให้นกั ท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาที

ถึง
เที่ยง
13.00 น.

เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ ซึ่งเรือจะเข้าจอดที่ชายหาดพัทยา จากนัน้ ให้ท่านรอรับกระเป๋ า และ เปลี่ยน
เรือเป็ นเรือหางยาวเพื่อไปดานา้
บริการอาหารแบบกล่องตอนดานา้ + พร้อมนา้ ดื่ม และ ผลไม้ (1/2)
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นาท่านเล่นนา้ หน้าชายหาดพร้อมกับหปลา
นานาชนิด จากนัน้ นาคณะ ดานา้ ดูปะการังต่อ ณ จุดดานา้ อ่าวเรือใบ ณ เกาะอาดัง นาท่าน
ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง

และนาท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมชายหาดหินอันสวยงาม และ ดานา้ ดูปะการัง ที่ดา้ นหลัง เกาะหิน
งาม หลังจากนัน้ นาท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงาม ณ ร่องนา้ จาบัง

15.30 น.
เย็น
พัก
วันทีส่ อง
เช้า

เมื่อได้เวลาที่เหมาะ สม พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
อิสระอาหารเย็น
เลือกที่พกั จากแพคเกจได้เลยครับ
(ลูกค้า อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ นะ ครับ เปิ ดทุกวัน จ้า)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2/2)
จากนัน้ เชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะมีเวลาเรือ
กลับ ดังนี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 13.30 น.
-เรือรอบ 11.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น.
-เรือรอบ 16.00 น. เหมาะสาหรับ ลูกค้าที่ขบั รถมาท่าเรือปากบาราเอง
หมายเหตุ :: รีสอร์ทที่ เกาะหลีเป๊ ะ ส่วนใหญ่ จะให้ลกู ค้าเช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น.
เที่ยว เกาะหลีเป๊ ะ ให้ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ
เดินทางช่วงไฮซีซั่น วันที่ 1ต.ค. 65 - 16 พ.ค. 66
ประเภทห้องพัก+ทัวร์ด้าน้้า

1 ต.ค.65-30 พ.ย.65

Cliff Sea View

2,980 บาท

1-24 ธ.ค. 65
1มี.ค.66-10 เม.ย.66
18 เม.ย.66-30 พ.ค.66
3,599 บาท

Superior Sea View

3,199 บาท

3,720 บาท

3,880 บาท

Grand Sea View

3,380 บาท

3,990 บาท

4,160 บาท

Superior Family พัก 3 ท่าน

2,855 บาท

3,080 บาท

3,188 บาท

Royal Sea View Family 3 ท่าน

2,999 บาท

3,266 บาท

3,377 บาท

Grand Sea View Family 4ท่าน

2,860 บาท

3,060 บาท

3,140 บาท

กรณีลกู ค้าต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท
ราคาทีล่ กู ค้าเห็นรวมแล้วดังนี้
 ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ)
 ค่าเรือหางยาวใช้ในการดาน้ าวันที่ 1 (แบบจอยทัวร์)
 ค่าทีพ่ กั 1 คืน ตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอุปกรณ์ดาน้ า (หน้ากาก และ เสือ้ ชูชพี )
 ค่าอาหาร 2 มือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว / ทีโ่ ฮสเทลไม่มอี าหารเช้า

25 ธ.ค.65-28 ก.พ.66
11-17 เม.ย.66
3,760 บาท

 ค่าผลไม้ และ น้าดื่ม บริการวันไปดาน้าดูปะการัง
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าทีค่ นเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดาน้ าดูปะการัง
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
x ค่าอาหารค่า ที่ ยังไม่มใี นแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ)
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 % (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน)
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางทีแ่ น่ นอน เพื่อทีท่ างบริษทั ฯจะได้
ดาเนินการสารองที่พ กั และพาหนะในการเดินทางล่ว งหน้ า (หลังจาก ทางบริษัทฯ จองห้อ งพักแล้ว ไม่ส ามารถคืน
ห้องพักได้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็ นเงินจำนวน 50% ของรำคำทัวร์ ต่อท่ำนเพื่อสำรองที่นงั่ กรณี ไม่โอนมัดจำถือว่ำ
ท่ำนยังไม่ได้จองทัวร์
- หลังจำก บริ ษทั เที่ยวสนุ กทัวร์ แอนด์แทรเวล ได้รับเงิ นมัดจำงวดแรกแล้วเท่ำนั้น เรำถึ งจะทำกำรจองห้องต่อไปยัง
โรงแรม หำกห้องที่ท่ำนทำจองมำกับทำง บริ ษทั เที่ยวสนุ กทัวร์ ฯ เกิ ดเต็มหรื อมี ไม่เพียงพอ ลู กค้ำจะต้องเปลี่ ยน
ประเภทห้อง และอำจจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เพรำะห้องทำงเรำจะเช็ควันต่อวันเท่ำนั้น
- บำงรี สอร์ ท ที่ เกำะหลี เป๊ ะ ค่ำห้องแพงกว่ำ เงิ นที่ บริ ษทั เก็บมำจำกลู กค้ำ ดังนั้นหำก ลู กค้ำยกเลิ กกะทันหัน หรื อ
ยกเลิก โดยที่ทำงรี สอร์ ท ไม่อนุญำตให้ บริ ษทั เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ คืนห้องได้ ทำงบริ ษทั ฯ จำเป็ นจะต้องเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม
จำกลูกค้ำ เพื่อ ให้พอกับค่ำใช่จ่ำยทั้งหมด ที่ ชำระไปก่อนแล้ว

- หลังจำก ที่ลูกค้ำ โอนเงินมำแล้ว รบกวนลูกค้ำส่ งสลิปโอนเงิน มำยังช่องทำงที่ลูกค้ำติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ
ในเวลำ 08.00 น. – 17.00 น.
- หลังจำกลู กค้ำโอนจองมัดจำมำแล้วกำลังรอเดิ นทำง ลู กค้ำไม่สำมำรถยกเลิ กกำรเดิ นทำงหรื อเลื่ อนกำรเดิ นทำงได้
กรณี ตอ้ งกำรยกเลิก หรื อเลื่อนกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในกำรไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- กรณี ท่ำนจองแพ็คเก็ตทัวร์ ที่รวมแพ็คเก็ตดำน้ ำ หำกวันเดิ นทำงท่ำนไม่ตอ้ งกำรดำน้ ำหรื อต้องกำรยกเลิ กแพ็คเก็ตดำ
น้ ำ ท่ำนต้องแจ้งกลับ ทำงบริ ษทั ฯ อย่ำงน้อง 1 วันก่อนกำรเดินทำง ทำงเรำจะคืนเงินค่ำดำน้ ำเต็มจำนวน แต่กรณี ท่ำน
มำแจ้งยกเลิกภำยในวันที่เดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในกำรไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- กรณี ท่ำนจองแพ็คเก็ตรวมรถรั บส่ งจำกสนำมบิ น หำกท่ำนตกไฟท์หรื อไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตำมเวลำที่ กำหนด ท่ำ น
จะต้องซื้ อตัว๋ รถและตัว๋ เรื อใหม่ท้ งั หมด
- หำกท่ำนซื้ อโปรตัว๋ เรื อไป-กลับ หำกวันเดินทำงท่ำนเดินทำงท่ำนมำถึงไม่ทนั เวลำตำมเที่ยวที่ท่ำนจอง ท่ำนจะต้องซื้ อ
ตัว๋ เรื อและตัว๋ รถรับส่ งใหม่ท้ งั หมด

