หากท่านต้องการพักผ่อนวันหยุดท่ามกลางบรรยากาศของชายทะเล แนะนาเกาะหลีเป๊ ะ เป็ นจุดหมายแรกที่ท่านต้องไปสัมผัส
ที่น้ ีมีชายหาดสี ขาว น้ าทะเลใสๆ และรี สอร์ ทดีดี ให้ท่านได้มาพักผ่อนอย่างเต็มที่ กับโปรแกรมทัวร์ พกั ผ่อนเกาะหลีเป๊ ะ 2 วัน
1 คืน
กำหนดกกำเดกดทำง ท่ ำดสำมำเถออกดกดทำงไก้ ทุกวัดตั้งแต่ 2 ท่ำดขึด้ ไป
วันแรก
ท่ าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
(- / L / D)
ช่วงกรี นซีซนั่ สำหรับคณะที่ไม่ได้ เหมำเรื อสบีทโบ้ ทเป็ นลำส่วนตัวไปเลย เรำเรำจะจัดออกเดินทำงเป็ น 2 เที่ยว ต่อวัน คือ
เที่ยวแรกเวลำ 09.30 น. และเที่ยวที่สอง เวลำ 11.30 น. ท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได้ ตำมเวลำที่ทำ่ นมำถึง ท่ำนเรื อปำกบำ
รำได้ เลยครับ แต่ต้องแจ้ งทำงบริษัทก่อนออกเดินทำงครับ
แนะนาเพิ่มเติม: วันที่เดินทำงวันแรก หรื อ ตลอด 3 วัน ท่ำนสำมำรถสัง่ ซื ้อเสื ้อยืดท่องเที่ยวเกำะหลีเป๊ ะล่วงหน้ ำได้ ในรำคำ
พิเศษ มีให้ เลือกหลำยสี หลำยลำยสกรี น เพื่อควำมเป็ นทีมในกำรท่องเที่ยวเกำะหลีเป๊ ะ และถ่ำยรูปออกมำสวยงำมมำกครับ
จำกนัน้
ออกเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ ะ เป็ นเกำะที่เป็ นที่พกั ของนักท่องเที่ยวเมื่อมำท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นีม้ ีน ้ำ
ทะเลที่สวยงำม ชำยหำดที่ขำวละเอียด เหมำะกับกำรพักผ่อนเป็ นอย่ำงมำก
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) แบบกล่อง
ช่วงบ่ำย
นำคณะเข้ ำเช็คอิน ณ รี สอร์ ทที่พกั บนเกำะหลีเป๊ ะ จำกนันให้
้ ทำ่ นพักผ่อนตำมอิสระ เช่น นอนเล่น
หน้ ำหำด เล่นน ้ำหน้ ำรี สอร์ ท เดินเล่นย่ำนถนนคนเดิน หรื อจะเดินไปชมวิถีชีวิตของชำวเลกลำงเกำะ
หลีเป๊ ะก็ได้ ครับ
17.30 น.
มัคคุเทศก์จะนำคณะเดินไปชม พระอำทิตย์ตกน ้ำ บริเวณหน้ ำเกำะหลีเป๊ ะ ตรงหำดชำวเล
ค่ำ
 บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องหำรหำรของรี สอร์ ท (2)
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จำกนันให้
้ ท่ำนอิสระย่ำนถนนคนเดิน หรื อ จะรับผมทะเลหน้ ำหำดก็ได้ บรรยำกำศดีครับ
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-ท่ าเรือปากบารา
( B/--/-)
07.00 น.
 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท (3)
09.30 น.
นำคณะเดินทำงสูท่ ำ่ เรื อปำกบำรำ เพื่อเตรี ยมตัวอำลำท้ องทะเลสตูล
11.30 น.
คณะเดินทำงมำถึงยังท่ำเทียบเรื อ ปำกบำรำ จำกนันให้
้ ท่ำนมีเวลำในกำรจัดเตรี ยมของ เข้ ำห้ องน ้ำ
จำกนันเชิ
้ ญคณะขึ ้นรถ เพื่อเดินทำงต่อสู้บ้ำนของท่ำน
หำกท่ำนต้ องกำรกลับช่วงบ่ำยก็ได้ แต่ทำงรี สอร์ ทจะต้ องให้ เรำเช็คเอำออกจำกโรงแรม ก่อนเวลำ 10.00 น. เท่ำนัน้
ดทีย่ ว ดกำะหนลีดป๊ ะ ใหน้ ถูกใจ ไปกับดเำ ดที่ยวสดุกทัวเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955
อัตเำค่ ำบเกำเ นี้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึง 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
จำดวดผู้ดกดทำง
คณะครบ 2 ท่ าน
คณะครบ 3 ท่ าน
คณะครบ 4 ท่ าน
คณะครบ 5 ท่ าน
คณะครบ 6 ท่ าน
คณะครบ 7 ท่ าน
คณะครบ 8 ท่ าน
คณะครบ 9 ท่ าน
คณะครบ 10 ท่ าน
คณะมำกกว่ ำ 10 ท่ ำด

เำคำดเ่มต้ ดที่ อ.ท่ ำดเือปำกบำเำ
เำคำต่ อท่ ำด
3,900.3,500.3,299.3,199.3,090.3,050.2,990.2,950.2,900.โทเสอบถำม 075 502 938

ดเ่มต้ ดที่ หนำกใหนญ่ / ตเัง
เำคำต่ อท่ ำด
4,400.4,000.3,799.3,699.3,590.3,550.3,490.3,450.3,400.โทเสอบถำม 075 502 938
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อัตเำค่ ำบเกำเดี้เวม
 ค่าเรื อสปี ทโบ้ท หรื อ เรื อเฟอร์ รี่เดินทางไปกลับ (ปากบารา เกาะหลีเป๊ ะ)
 ค่าที่พกั 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอุปกรณ์ดาน้ า
 ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าผลไม้ น้ าดื่ม ขนม น้ าแข็ง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทเักษำพยำบำล 100,000 บำท
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตเำค่ ำบเกำเดีไ้ ม่ เวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดิ นทางพร้ อม จานวนผูเ้ ดิ นทางที่แน่ นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้
ดาเนิ นการสารองที่พกั และพาหนะในการเดิ นทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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