2TH082: ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วัน 2 คืน (VAN)
แผนการเดิ นทาง
วันแรก
18.30 น.
19.00 น.
วันที่ สอง
07.00 น.

10.30 น.

19.00 น.

วันที่ สาม
06.00 น.
07.00 น.
08.30 น.

กรุงเทพฯ - จ.สตูล
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ จ.สตูล
ล้อหมุน !! หากมาช้ าเกิ นกว่านี้ ท่ านจะตกทริ ป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ สิ้ น
ตรัง - อ.ละงู - ท่ าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ ะ - Walking Street
เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทาภารกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้ า (1) ณ เมืองตรัง(ติม่ ซาเลิศรส หมูยา่ งเมืองตรังทีข่ น้ึ ชื่อ)
เดินทางไป ท่ าเรือปากบารา อ.ละงู
นาท่านลง เรือ Speed Boatเดินทางไป เกาะตะรุเตา
ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป
*Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา
นาท่านเดินทางมุง่ หน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเทีย่ วของ จ.สตูล
ให้เวลาท่านได้พาคูร่ กั จูงมือลอดซุม้ ประตูหนิ อธิฐานเพื่อให้รกั กันชั ่วนิรนั ดร์
เดินทางไป เกาะหลีเป๊ ะCheck-in เข้าทีพ
่ กั
บริ การอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารของที่ พกั (อาหารจานเดียว)
อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเทีย่ วรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตก ณ หาดซันไรท์ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั
ให้ท่านอิสระเดินเทีย่ วชม Walking Street ใกล้ๆชมสินค้ามากมายของฝากของทีร่ ะลึกหรือนวด
สปาเพื่อผ่อนครายอาหารทะเลสดๆปิ้งย่างตามสั ่งหรือเลือกเข้าทีพ
่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
เกาะหลีเป๊ ะ - เกาะหิ นซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะ
หิ นงาม - ร่องน้าจาบัง
ั ่ ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนัน้ กลับมาทาธุระส่วนตัว
ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขน้ึ เดินไปอีกฝงหนึ
รับประทานอาหารเช้ า (4) ณ ห้องอาหารของที่พกั
ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว
สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดาน้ า ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ทีจ่ ะเลือกเฉพาะที่
เด่นๆ เช่น ร่องน้าจาบัง เกาะหิ นงาม เกาะหิ นซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลีย่ นตาม
สถานการณ์ ขึน้ อยูก่ บั เวลาและสภาพอากาศ

12.00 น.
13.30 น.
15.30 น.

17.30 น.
19.00 น.
วันที่ สี่
07.00 น.
09.00 น.
11.30 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) (อาหารกล่อง)พร้อมผลไม้ บน เกาะ
เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี
ออกเดินทางดาน้ ากันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง
เดินทางไป เกาะอาดัง ซึง่ เป็นทีต่ งของ
ั้
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา
อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ าตามอัธยาศัย
กลับทีพ
่ กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เกาะหลีเป๊ ะ - ท่ าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (7) ณ ห้องอาหารของที่พกั
เดินทางกลับ ท่ าเที ยบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat
เดินทางถึง ท่ าเที ยบเรือ
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยและซือ้ ของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ระหว่างทาง
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สิน้ สุดการให้บริการ
***************************************************************************

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั
จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
วันเดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

23-26 มกราคม 2563
30 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563
06-09 กุมภาพันธ์ 2563
07-10 กุมภาพันธ์ 2563
13-16 กุมภาพันธ์ 2563
20-23 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
05-08 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
26-29 มีนาคม 2563

10,990
9,990
10,990
10,990
9,990
9,990
9,990
9,990
9,990
9,990
9,990

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่ านละ
10,590
9,590
10,590
10,590
9,590
9,590
9,590
9,590
9,590
9,590
9,590

พักเดี่ยว
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

03-06 เมษายน 2563
10-13 เมษายน 2563
11-14 มีนาคม 2563
16-19 มีนาคม 2563
23-26 มีนาคม 2563
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563
07-10 พฤษภาคม 2563
14-17 พฤษภาคม 2563

10,990
10,990
10,990
9,990
9,990
10,990
9,990
9,990

10,590
10,590
10,590
9,590
9,590
10,590
9,590
9,590

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

รายละเอียดอัตราค่าบริ การ
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ราคาขึน
้ อยู่กบั ช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

9,990 (ราคาเริม่ ต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

9,590

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,590

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียง) ราคาท่านละ

8,990

ผูใ้ หญ่ พักเดีย่ ว ราคาท่านละ

3,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 2,000 บาท
*** เมือ่ ชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงือ่ นไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานี้ รวม








ค่ารถตูป้ รับอากาศ พร้อมน้ ามัน และคนขับ
ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ และเรือหางยาว หรือ Speed Boat พาไปดาน้ า
ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน
ค่าอาหารทีร่ ะบุในรายการ 8 มือ้
ค่าอุปกรณ์ดาน้ า พร้อมชูชพ
ี
ค่ามัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขน้ึ อยูก่ บั
เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษทั ประกันชีวติ

อัตรานี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหักณที่ จ่าย 3% (ในกรณี ขอใบกากับภาษี )
สิ่ งที่ควรนาไป








ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
ผ้าขนหนู
ชุดลาลองสาหรับล่องเรือ
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองที่ นั ่ง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดิ นทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเทีย่ วได้ตามเวลาหรือ
สถานทีท่ ก่ี าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน
นัน้ คืนได้
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้วยเหตุสุดวิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ
ยกเลิกหรือล่าช้าของเทีย่ วบินภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั เิ หตุต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้รวมถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อ่นื ๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทั ฯ
4. ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ น้
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึน้ ไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้ จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ทีน่ ั ่ง - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ทีน่ ั ่ง - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน



