วันแรก
เช้า

09.00 น./13.30 น.
09.30 น./14.00 น.

เริ่มท่าเรือแหลมเต๊ะปัน – ปราสาทหินพันยอด - เช็กอินเข้าที่พักตามที่ท่านเลือก
(- / -/ -)
เวลา รถรับจาก สนามบินหาดใหญ่ และในเมืองหาดใหญ่ เรามีรถรับเวลา (สอบถามก่อนจอง)
- 08.30 น.
- 09.30 น.
- 11.30 น.
เวลารถรับจาก สนามบินตรัง หรือ ในเมืองตรัง มีรถเวลา
- 09.30 น.
ทุกท่านมาเช็คอิน ที่ จุดเช็คอินของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ จากนั้นรอเวลาลงเรือ สู่ทริปเกาะเขาใหญ่ 1 วัน
จุดเช็คอิน และ ท่าเรือชื่อ แหลมเต๊ะปัน หรือ อ่าวตำหมุด
พร้อมกันที่ท่าเรือ แหลมเต๊ะปัน คือ ท่าเรือปากบารานั้นเอง แต่ อยู่ อีกทางลงหนึ่งเท่านั้นเอง จากนั้น
นั่งเรือหางยาว ชม สันหลังมังกร หรือ ชายหาดที่ เวลาน้ำลดแล้ว จะเป็นทางยาว มองจากไกลๆ คล้ายๆ
ตัวมังกรที่ ลูกค้าสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ชมวิว ได้อย่างสนุก และ สวยงามมากครับ ซึ่ง ที่อ่าวปากบารา
จะเป็นที่อยู่อาศัยของ ปูทหารพระราชา และ หอยกะพง เป็นจำนวนมากครับ
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10.00 น./14.30 น.

ต่อด้วย

แวะ ถ่ายรูป และ เดินชมชายหาดกลางทะเลที่ ทะเลแหวก หรือ สันหลังมังกร ซึง่ ชายหาดนี้ จะมีไม่
เท่ากันในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับบริมาณ น้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละวัน ท่านจะได้สนุก สนานกับการถ่ายรูป ใน
มุม และ ท่าต่าง ๆ บนชายหาด เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางต่อสู่ ปราสาทหินพันยอด
เดินทางต่อสู่ เกาะเขาใหญ่ ซึ่งเป็น จุดที่เป็นไฮไลต์ของทริปนี้ คือ การได้นั่งเรือลอด ถ้ำพบรัก เข้า
สู่ ปราสาทหินพันยอด หรือ บางท่านเรียก เจย์ดีพันยอด สนุกกับการพายเรือคายัค เพื่อไปชม
ประติมากรรม เกาะหินปูน หลายร้อยล้านปี ที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล ซึ่ง เป็นอุทยาน
ธรณีโลกแห่งแรก ของประเทศไทย

เดินทางต่อสู่อ่าวโต๊ะบ๊ะ ซึ่งเป็น ที่รวมกันของหินล้านปี และซากฟอสซิล ซึ่งท่านจะได้เดินชม และ ไปดู
วิว สวยๆ แต่ ตามหาหัวใจที่ปลายหน้าผา ที่เรียกกันว่า ลานหัวใจสีนำเงิน

จากนั้น

พาคณะนั่งเรือหางยาวสู่ อ่าวมะขาม เพื่อนั่งพักผ่อนหน้าชายหาด เล่นน้ำทะเล ได้ตามอัธยาศัย
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางผ่านชม ผาใช้หนี้ พร้อมทั้งฟังเรื่องราวจากไกด์ท้องถิ่น ถึงประวัติ
ของผาใช้หนี้ และ ผ่านชม หินตาหินยาย ระหว่างทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา

เที่ยง
13.30 น./16.30 น.
พัก
ค่ำ
วันที่สอง

 บริ การอาหารเที่ยงแบบกล่อง (1)
เดินทางกลับมายังท่าเรือปากบารา เชิญท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าพัก ณ รีสอร์ทแถวปากบารา ที่ท่านเลือก
 อิสระอาหารค่ำ
เดินทางกลับ
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08.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)

เทีย่ วรถ

รอบรถที่จะไปส่งสนามบินหรือในเมืองหาดใหญ่ เวลา (สอบถามก่อนจอง)
- 11.30 น.
- 13.30 น.
- 15.30 น.
และเที่ยวรถที่จะไปส่งสนามบิน หรือในเมืองตรัง มีเวลา
- 11.30 น.
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคาทั ว ร์ ร วมห้ อ งพั ก แล้ ว 2 วั น 1 คื น
KM CONDO - PAKBARA
ประเภทห้ อ ง

วั น ที่ เ ดิ น ทาง
01 ก.พ. - 31 มี . ค. 64

Air Standard ห้องน้าแยก

974

Air Superior

1,099

Air Deluxe

1,199
กรณี ต้ อ งการรถรั บ - ส่ ง +400 / ท่ า น

ค่าบริการนี้รวม
✓ ค่าเรือหางยาวตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันดำน้ำ)
✓ ค่าทัวร์ทริปปราสาทหินพันยอด
✓ ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ
✓ ค่าท่าเรือ 20 บาท และค่าอุทยานคนไทย 40 บาท
✓ ค่าอาหาร 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
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✓ ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
✓ ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวันที่2 วันดำน้ำ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น
x ค่าอุทยาน ต่างชาติ 200 บาท
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่ารถ กรณีต้องการ +400 / ท่าน ราคานี้ทั้ง ไป-กลับ
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง และห้องพัก กรณีไม่โอน
มัดจำถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์ ทางเราจะไม่ดำเนินการใดใดให้นะคะ หลังจาก ทางเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับ
เงินมัดจำงวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการจองห้องต่อ ไปยังโรงแรม หากห้องที่ท่านทำการจองมากับทาง เที่ยวสนุก
ทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้คะ แต่กรณีต้องการเปลี่ยนประเภทห้องตามที่ห้องว่างจริงของ
โรงแรมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ลด ตามประเภทห้องว่างนะคะ
2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดในเช้าของวันเดินทางทุกโปรแกรมการเดินทาง เป็นแบบโอนเข้า
บริษัทพร้อมแนบสลิปทางไลน์ที่จอง หรือกรณีจ่ายเงินสดกับเจ้าหน้ าที่ที่เรียกเก็บหน้างานก็ได้นะคะ ( เงื่อนไขตาม
ตกลงในวันที่เจ้าหน้าที่โทรคอนเฟิร์ ม ก่อนวันเดินทาง 1 วัน ) กรณีทางลูกค้าไม่จ่ายเงินครบตามจำนวนที่เรียกเก็บ
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ออกรถ ออกเรือก่อนนะคะ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท ใน อีเมลล์ หรือไลน์ สามารถติดต่อทางเราได้ทุกวัน เวลาทำการ 08.00 น. - 17.00 น. ไม่
เว้นวันหยุดราชการ
4. บางรีสอร์ท / บางโรงแรม ค่าห้องจะแพงกว่า เงินที่ทางเที่ยวสนุกทัวร์เก็บมาจากลูกค้า ดังนั้นหาก ลูกค้าต้องการยกเลิก
การเดินทาง โดยที่ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ยกเลิกห้องได้ ทางเที่ยวสนุกทัวร์จำเป็นจะต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้า
เพือ่ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ชำระไปก่อนแล้ว แต่กรณีทางรีสอร์ท คืนเงินให้ ทางเรายินดีคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวนนะ
คะ
5. หลังจาก ที่ลูกค้า โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุก
ทัวร์ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. เท่านั้นนะคะ กรณีนอกเวลาอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบนะคะ
6. หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจำมาแล้วกำลังรอเดินทาง ( จองแพคเกจแบบรวมห้องพัก ) กรณีทางเที่ยวสนุกทัวร์ได้ทำการ
จ่ายค่าห้องกับรีสอร์ทต่างๆแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางได้ กรณีต้องการยกเลิก หรือ
เลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทั วร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด และในกรณีทางเที่ยวสนุก
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

ทัวร์ได้สำรองค่าห้องพัก ยอดเกินกว่าที่ลูกค้ามัดจำมา ทางเที่ยวสนุกทัวร์ขอเรียกเก็บเพิ่มจากลูกค้าให้พอกับจำนวนค่ า
ห้องนะคะ
กรณีจอง ( แพคเกจแบบไม่มีห้องพัก ) สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ( ก่อนวันเดินทาง 7 วัน เท่านั้น )
กรณีท่านจอง (แพคเกจทัวร์ที่รวมแพคเกจดำน้ำ) หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการดำน้ำหรือต้องการยกเลิกแพคเกจดำ
น้ำ ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าดำน้ำเต็มจำนวน แต่กรณีท่าน
มาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
กรณีท่านจอง (แพคเกจรวมรถรับส่งจากสนามบิน) หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่กำหนด ท่าน
จะต้องซื้อตั๋วรถและตั๋วเรือใหม่ทั้งหมด
หากท่านซื้อโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่านจะต้องซื้อตั๋วเรือ
และตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด
ช่วงระหว่างการเดินทาง หรือดำน้ำ ไม่ควรพกทรัพย์สิน หรือ สิ่งของมีค่าติดตัวมากจนเดินไป กรณีสูญหาย ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรอบเรือ หรือ รอบรถ ลูกค้าต้องติดต่อกลับโดยตรงกับบริษัทเท่านั้น ทางเบอมือถือบนหัว
กระดาษ ทางไลน์ที่ได้รับใบจองเท่านั้น กรณีไปเปลี่ยนหน้างานกับเจ้าหน้าที่แต่ละจุด และหากเกิดผลกระทบใดๆ
เกิดขึ้น เช่น เที่ยวรถ เที่ยวเรือไม่ตรงกับใบจองที่ได้รับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และทางลูกค้าจะต้อง
ดำเนินการซื้อตั๋วรถและตั๋วเรือใหม่ทั้งหมด

5

