ทัวร์ เกาะหลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน
กรณีพกั Varin Resort ติดหาด มีสระ

ราคาถูกทีส่ ุ ด 2,588 ฿

กาหนดการเดินทาง

วันที่แรก
เช้ า

ตามเวลา

ตามเที่ยวบินของลูกค้ า รถของเที่ยวสนุกทัวร์ รับ ท่านจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีเวลา รับวันละ 5 เที่ยว
ดังนี ้ ครับ
รถรับจากในตัวเมืองหาดใหญ่ 08.30 น. จะไปทันเรื อรอบ 11.30 น.
รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทันเรื อรอบ 11.30 น.
รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทันเรื อรอบ 13.30 น.
รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 13.30 น. จะไปทันเรื อรอบ 15.30 น.
รถจากสนามบินตรัง รอบ 09.30 น. จะไปทันเรื อรอบ 11.30 น.
เมื่อ ท่านเดินทางมาถึง ที่ท่าเรื อปากบารา แล้ ว ให้ เข้ า มาเช็คอินที่ เคาร์ เตอร์ เช็คอิน รับตัว๋ เรื อ และ รอ
เวลาลงเรื อ ตามเที่ยว เรื อของท่าน ซึง่ เรื อ มีทงหมด
ั้
วันละ 4 เที่ยว ดังนี ้
- ลงเรื อรอบ 09.30 น. เรื อจะแวะ เกาะไข่ และ เข้ าเกาะหลีเป๊ ะ จะถึงเกาะหลีเป๊ ะประมาณ 11.45 น.
- ลงเรื อรอบ 11.30 น. เรื อจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ จะถึงเกาะหลีเป๊ ะประมาณ 13.30 น.
- ลงเรื อรอบ 13.30 น. เรื อจะแวะ เกาะไข่ ก่อนเข้ าเกาะหลีเป๊ ะ ซึง่ จะถึงเกาะหลีเป๊ ะ ประมาณ 15.30 น.
- ลงเรื อรอบ 15.30 น. เรื อจะวิ่งตรงจาก ท่าเรื อปากบารา ไป เกาะหลีเป๊ ะเลย ถึงประมาณ 17.00 น.
เมื่อได้ เวลาตามเที่ยวเรื อของท่าน ลูกค้ าลงเรื อ เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
นําคณะลงเรื อเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริ ป ณ เกาะแห่งตํานาน ✓ เกาะตะรุ เตา (เฉพาะเรื อรอบ
11.30 น. แวะให้ ลกู ค้ าถ่ายรูป 15-20 นาที)
จากนันพาคณะเดิ
้
นทางต่อสู่ ✓ เกาะไข่ (แวะเฉพาะเรื อรอบ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.)
ซุม่ ประตูหินรักนิรันดิ์ แวะให้ นกั ท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาที

ถึง

เที่ยง

คํ่า

เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ ซึ่งเรื อจะเข้ าจอดที่ชายหาดพัทยา จากนันให้
้ ท่านรอรับกระเป๋ า และ สังเกต
ป้ายของรี สอร์ ท ที่ มีพนักงานของรี สอร์ ท ชูป้ายรอรับอยู่
และ พนักงานของรี สอร์ ทช่วยท่านในการถือ กระเป๋ า เข้ าไปเช็คอิน ที่รีสอร์ ท
ให้ ทา่ นอิสระอาหารเที่ยง
จากนันให้
้ ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ ะ มี จุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น เล่นนํ ้าหน้ าชายหาดพัทยา , เดินชม
ย่านถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ ะ ซึง่ เปิ ดทุกวัน , หลัง 17.30 น.แนะนําให้ ทา่ นไปชม พระอาทิตย์ตก ที่ หาด
ซันเซ็ต
 ลูกค้ าอิสระอาหารคํ่าบริ เวณเกาะหลีเป๊ ะ // มีร้านอาหารเยอะ หลายแบบ ที่ยา่ นถนนคนเดินเกาะหลี

นัดหมาย
พัก
วันที่สอง
เช้ า
09.00 น.
09.30 น.

เป๊ ะ
ช่วงระหว่าง 18.00 น. – 20.00 น. (ให้ ทา่ นเปิ ดโทรศัพท์ไว้ จะมีเจ้ าหน้ าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ โทรนัดแนะ จุด
ที่มาพร้ อมกัน เพื่อไปดํานํ ้าดูปะการังในวันพรุ่งนี ้)
เลือกที่พกั จากแพคเกจได้ เลยครับ
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท (1)
ทุกท่านมาพร้ อมกัน ที่ จุดนัดพบ เพื่อเช็คชื่อ และ ลงชื่อส่งประกันภัยการเดินทาง พร้ อมทังรั้ บฟั ง
คําแนะนําต่างๆ จากเจ้ าหน้ าที่ของเรา
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อไปยัง ✓ หาดทรายขาว-เกาะราวี นําท่านเล่นนํ ้าหน้ าชายหาดพร้ อมกับหมู่
ปลานานาชนิด จากนันนํ
้ าคณะ ดํานํ ้าดูปะการังต่อ ณ ✓จุดดานา้ อ่ าวเรือใบ ณ เกาะอาดัง นําท่าน

เที่ยง

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ✓ ณ เกาะยาง
 บริ การอาหารเที่ยง (2) แบบเซ็ตกล่ อง + ผลไม้ และนา้ ดื่ม
(หากคณะเดินทางเป็ นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ต้ องการให้ เราจัดอาหารเป็ น บุฟเฟ่ ต์ให้ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ในขันตอนการจองทั
้
วร์ ครับ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มนิดหน่อยจ้ า)
และนําท่านเดินทางสู่ ✓ เกาะหินงาม ชมชายหาดหินอันสวยงาม และ ดํานํ ้าดูปะการัง ที่ด้านหลัง เกาะ
หินงาม
หลังจากนันนํ
้ าท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ✓ ร่ องนา้ จาบัง

15.30 น.

วันที่สาม

เมื่อได้ เวลาที่เหมาะ สม พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
จากนันเชิ
้ ญ ท่านพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ ะ ได้ ตามอีธยาศัย
(ลูกค้ า อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ นะ ครับ เปิ ดทุกวัน จ้ า)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท (3)
จากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อปากบารา ซึง่ จะมีเวลาเรื อ
กลับ ดังนี ้
-เรื อรอบ 09.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 13.30 น.
-เรื อรอบ 11.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น.
-เรื อรอบ 13.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 17.30 น.
-เรื อรอบ 16.00 น. เหมาะสําหรับ ลูกค้ าที่ขบั รถมาท่าเรื อปากบาราเอง
หมายเหตุ :: รี สอร์ ทที่ เกาะหลีเป๊ ะ ส่วนใหญ่ จะให้ ลกู ค้ าเช็คเอาร์ ท ก่อนเวลา 10.30 น.
เที่ยว เกาะหลีเป๊ ะ ให้ ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคาท ัวร์ตอ
่ ท่านตามแพ็คเกจ 3 ว ัน 2 คืน ด้านบน
่ ั ว ันที่ 1 พ.ย.65 16 พ.ค. 66
่ งไฮซซ
ี น
เดินทางชว

แพ็คเกจรวมอาหาร 3 มือ้
ประเภทห้ องพัก
ห้ องพัดลม

1 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66
2,588 บาท

Standard Room

3,100 บาท (แนะนํา)

Superior Room

3,388 บาท

Deluxe Room

3,588 บาท

Villa Room
Standard Family พัก 4 ท่าน
Family Room ( พัก 8 ท่าน )

4,100 บาท
3,244 บาท
2,966 บาท

เด็ก 5- 7 ปี คิดราคาค่ าอาหารเช้ าและอื่นๆ โปรดสอบถามราคากับเจ้ าหน้ าที่ทุกเคส
เด็ก 8-12 ปี มีคิดราคาตามคอนแท็คโปรดเช็คราคากับทัวร์ ก่อนจอง

ราคาท ัวร์ตอ
่ ท่านตามแพ็คเกจ 3 ว ัน 2 คืน ด้านบน
่ ั ว ันที่ 1 พ.ย.65 16 พ.ค. 66
่ งไฮซซ
ี น
เดินทางชว

แพ็คเกจรวมอาหาร 5 มือ้ เช้ า 2 มือ้ / เที่ยง 1 มือ้ / เย็น 2 มือ้

ประเภทห้ องพัก
ห้ องพัดลม

1 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66
3,488 บาท

Standard Room

3,988 บาท (แนะนํา)

Superior Room

4,288 บาท

Deluxe Room

4,488 บาท

Villa Room
Standard Family พัก 4 ท่าน
Family Room ( พัก 8 ท่าน )

4,988 บาท
4,150 บาท
3,866 บาท

กรณีลูกค้ าต้ องการรถรับส่ ง เพิ่มท่ านละ 400 บาท

โปรดถามข้ อมูลให้ ละเอียดก่ อนจอง เพื่อผลประโยชน์ ของลูกค้ าเอง

ราคาที่ลูกค้ าเห็นรวมแล้ วดังนี ้
 ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรื อ ตัวเมืองหาดใหญ่ หรื อ สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่งเท่านัน)
้
 ค่าเรื อ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ)
 ค่าเรื อหางยาวใช้ ในการดํานํ ้าวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์ ) (กรณีต้องการ อัพเกรดเป็ นเรื อเหมาสอบถามเพิ่ม)
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนําเที่ยว ( พักห้ องละ 2 ท่าน )
 ค่าอุปกรณ์ดํานํ ้า (หน้ ากาก และ เสื ้อชูชีพ)
 ค่าอาหาร 3 มื ้อตามที่ระบุในรายการนําเที่ยว หรื อ เลือกเป็ นแพ็คเกจอาหาร 5 มื ้อตามโปรแกรม
 ค่าผลไม้ และ นํ ้าดื่ม บริการวันไปดํานํ ้าดูปะการัง
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรั กษาพยาบาล 500,000 บาท
 ค่าเจ้ าหน้ าที่คนเรื อ ช่วยดูแล ในวันไปดํานํ ้าดูปะการัง

อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวม
x ค่าอาหารคํ่า ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้ าทานเองได้ สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ)
x ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน)
x ค่าท่าเรื อปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอให้ ท่านแจ้ งยืนยันกําหนดการเดินทางพร้ อม จํานวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษัทฯจะได้
ดําเนินการสํารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้ า (หลังจาก ทางบริษัทฯ จองห้ องพักแล้ ว ไม่สามารถคืน ห้ องพักได้
ทุกกรณี)

ห้ องพัดลม

กดดูคลิป ห้องพักนี้ https://www.youtube.com/watch?v=I9_MDvMn2bY

ห้ อง Air Standard

ห้ อง Air Superior

ห้ อง Air Deluxe
กดดูคลิป ห้องพักนี้ ตึกใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=EyafAudXvao
กดดูคลิป ห้องพักนี้ ตึกเก่า https://www.youtube.com/watch?v=L2rRbz32w5U

ห้ อง Air Deluxe

กดดูคลิป ห ้องแบบ Deluxe Room https://www.youtube.com/watch?v=vN5TBZ8nuXk

ห้อง Air Villa

Standard Family พ ัก 4 ท่าน

กดดูคลิป ห้ องแบบ Standard Family https://www.youtube.com/watch?v=OVEY7NQ1iok

Family พ ัก 8 ท่าน

กดดูคลิป ห้ องแบบ https://www.youtube.com/watch?v=GAGsBPoDU2M

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
- นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเปน นเงินจานวน 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่ กรณี ไม่โอนมัดจาถือว่า
ท่านยังไม่ได้จองทัวร์
- หลังจาก บริ ษทั เที่ยวสนุ กทัวร์ แอนด์แทรเวล ได้รับเงิ นมัดจางวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึ งจะทาการจองห้องต่อไปยัง
โรงแรม หากห้องที่ท่านทาจองมากับทาง บริ ษทั เที่ยวสนุ กทัวร์ ฯ เกิ ดเตนมหรื อมี ไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องเปลี่ ยน
ประเภทห้อง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะห้องทางเราจะเชนควันต่อวันเท่านั้น
- บางรี สอร์ ท ที่ เกาะหลี เป๊ ะ ค่าห้องแพงกว่า เงิ นที่ บริ ษทั เกนบมาจากลู กค้า ดังนั้นหาก ลู กค้ายกเลิ กกะทันหัน หรื อ
ยกเลิก โดยที่ทางรี สอร์ ท ไม่อนุญาตให้ บริ ษทั เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ คืนห้องได้ ทางบริ ษทั ฯ จาเปน นจะต้องเรี ยกเกนบเงินเพิ่ม
จากลูกค้า เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ชาระไปก่อนแล้ว
- หลังจาก ที่ลูกค้า โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่ งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น.
- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจามาแล้วกาลังรอเดิ นทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทางหรื อเลื่ อนการเดิ นทางได้
กรณี ตอ้ งการยกเลิก หรื อเลื่อนการเดินทาง ทางบริ ษทั เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- กรณี ท่านจองแพนคเกนตทัวร์ ที่รวมแพนคเกนตดาน้ า หากวันเดิ นทางท่านไม่ตอ้ งการดาน้ าหรื อต้องการยกเลิ กแพนคเกนตดา
น้ า ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริ ษทั ฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าดาน้ าเตนมจานวน แต่กรณี ท่าน
มาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- กรณี ท่านจองแพนคเกนตรวมรถรั บส่ งจากสนามบิ น หากท่านตกไฟท์หรื อไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่ กาหนด ท่า น
จะต้องซื้ อตัว๋ รถและตัว๋ เรื อใหม่ท้ งั หมด
- หากท่านซื้ อโปรตัว๋ เรื อไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนั เวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่านจะต้องซื้ อ
ตัว๋ เรื อและตัว๋ รถรับส่ งใหม่ท้ งั หมด

