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เชิญท่านมาสัมผสัเกาะหลีเป๊ะช่วงกรีนซีซัน่ท่ีปลอดคน นกัท่องเท่ียวนอ้ยไม่จ  าเป็นตอ้งแยง้กนักินแยง้กนัใช ้ดงันั้นช่วงเวลา
พกัผอ่นของท่านแบบแพคเกจทวัร์หลีเป๊ะ 2 คืน 3 วนั เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งมาก หรือ หากท่านจะเลือกซ้ือแพคเกจด าน ้าเพิ่ม
ก็สามารถตดัสินใจเลือกซ้ือระหวา่งการเดินทางไดเ้ลยครับ เลือกวนัพกัผอ่นของคุณ เลือกเกาะหลีเป๊ะ เถอะครับ 
ก ำหนดกกำเดกนดาำ  า่ำดสำมำเถออกดกนดาำ ไก้าุกวดัตั้ แต่ 2 า่ำดขึด้ไป 
วันแรก ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ                                                              (- / L / D) 
ชว่งกรีนซีซัน่ส ำหรับคณะท่ีไมไ่ด้เหมำเรือสบีทโบ้ทเป็นล ำสว่นตวัไปเลย เรำจะจดัออกเดนิทำงเป็น 2 เท่ียว ตอ่วนั คือ เท่ียว
แรกเวลำ 09.30 น. และเท่ียวท่ีสอง เวลำ 11.30 น. ทำ่นสำมำรถเลือกเดนิทำงได้ตำมเวลำท่ีทำ่นมำถึง ทำ่นเรือปำกบำรำได้
เลยครับ แตต้่องแจ้งทำงบริษัทก่อนออกเดนิทำงครับ 
แนะน าเพิ่มเตมิ: วนัท่ีเดนิทำงวนัแรก หรือ ตลอด 3 วนั ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้เสือ้ยืดท่องเท่ียวเกำะหลีเป๊ะล่วงหน้ำได้ในรำคำ
พิเศษ มีให้เลือกหลำยสี หลำยลำยสกรีน เพ่ือควำมเป็นทีมในกำรท่องเท่ียวเกำะหลีเป๊ะ และถ่ำยรูปออกมำสวยงำมมำกครับ 
จำกนัน้ น ำคณะออกเดนิทำงสู ่เกำะหลีเป๊ะ สถำนท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมของทะเลอนัดำมนั 
เม่ือ ถึง เกำะหลีเป๊ะ น ำคณะเช็คอินเข้ำท่ีพกั พร้อมทัง้แนะน ำกิจกรรม และสว่นตำ่งๆ ท่ีมีอยูบ่นเกำะหลี

เป๊ะ 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั (1) แบบกล่อง  
ชว่งบำ่ย ให้ทำ่นอิสระระบริเวณชำยหำด หรือ จดุเลน่น ำ้หน้ำรีสอร์ท เชิญทำ่นพกัผ่อนได้ตำมอธัยำศยั 

17.20 น. มคัคเุทศก์ขอนดัเวลำคณะ เพ่ือน ำคณะเดนิไปชมพระอำทิตย์ตกน ำ้ท่ีฝ่ัง หำดชำวเล โซนหน้ำหำด
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ของเกำะตอนเย็นบรรยำกำศดีมำกครับ 
จำกนัน้ หลงัจำกดพูระอำทิตย์ตกเสร็จ มคัคเุทศก์น ำคณะเดนิกลบัสูรี่สอร์ท จะผำ่นหมู่บ้ำนชำวประมง ท่ีตัง้

อยูก่ลำงเกำะหลีเป๊ะ และผ่ำนยำ่นถนนคนเดนิของเกำะหลีเป๊ะ ระหวำ่งทำงมคัคเุทศก์ก็จะแนะน ำ
สว่นตำ่งๆ เพ่ือให้ทำ่นท่ีต้องกำรจะสมัผสับรรยำกำศยำมค ่ำคืน สำมำรถเดินเท่ียวเองได้อย่ำงสะดวก 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องหำรหำรของรีสอร์ท (2) 
 จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระยำ่นถนนคนเดนิ หรือ จะรับผมทะเลหน้ำหำดก็ได้บรรยำกำศดีครับ 
วันท่ีสอง เลือกพักผ่อน /  กิจกรรมตามที่ท่านสนใจบนเกาะหลีเป๊ะ                          (B/--/D) 
07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (3)  
จำกนัน้ เลือกกิจกรรมตำมอธัยำศยั 

หรือ ท่ำนเลือกซือ้แพคเกจทวัร์ด ำน ำ้เกำะหลีเป๊ะแบบวนัเดย์ทริป เพิ่ม โดยกำรเหมำล ำเรือหำงยำว 
รำคำ 3,000 บำท ตอ่ เรือ 1 ล ำ จขุนำด 2-10 ท่ำน 

อำหำรเท่ียง ให้ทำ่นเลือกทำนตำมอธัยำศยั 
อำหำรค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (4) 
พัก น าท่านเข้าพัก ณ รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ 
วันท่ีสาม เกาะหลีเป๊ะ – กลับท่าเรือปากบารา                                                     (B/--/--) 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรของรีสอร์ท (5) 
09.30 น. น ำคณะเดนิทำงกลบัสู ่ทำ่เรือปำกบำรำ ใช้เวลำเดินทำง 1.30 ชม. 
11.00 น. คณะเดนิทำงถึง ทำ่เรือปำกบำรำอยำ่งปลอดภยั และแสนจะประทบัใจ 

ดาีย่ว ดกำะหนลดีป๊ะ ให้นถูกใจ ไปกบัดเำ ดาี่ยวสดุกาวัเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัเำค่ำบเนกำเ น้ีใชไ้ดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง 30 กนัยายน 2558 เท่านั้น 

จ ำดวดผู้ดกนดาำ  
เำคำดเน่มต้ดาี่ อ.า่ำดเือปำกบำเำ 

เำคำต่อา่ำด 
ดเน่มต้ดาี่ หนำกใหนญ่ / ตเั  

เำคำต่อา่ำด 

คณะคเบ 2 า่ำด 4,950.- 4,450.- 

คณะคเบ 3 า่ำด 4,500.- 5,000.- 

คณะคเบ 4 า่ำด 4,300.- 4,800.- 

คณะคเบ 5 า่ำด 4,200.- 4,700.- 

คณะคเบ 6 า่ำด 4,100.- 4,600.- 

คณะคเบ 7 า่ำด 4,050.- 4,550.- 

คณะคเบ 8 า่ำด 3,980.- 4,480.- 

คณะคเบ 9 า่ำด 3,950.- 4,450.- 

คณะคเบ 10 า่ำด 3,900.- 4,400.- 

คณะมำกกว่ำ 10 า่ำด โาเสอบถำม 075 502 938 โาเสอบถำม 075 502 938 

 
อตัเำค่ำบเนกำเดี้เวม  

 ค่าเรือสปีทโบท้ หรือ เรือเฟอร์ร่ีเดินทางไปกลบั (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 5 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัเำค่ำบเนกำเดีไ้ม่เวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


