ช่วงวันนี้ถึง 30 กันยายน 59 ถือเป็ นช่วงกรี นซี ซนั่ ของทะเลเกาะหลีเป๊ ะ แต่ท่านที่ตอ้ งการผักผ่อน หลีหนีความวุน่ วาย
ในเมืองหลวง แนะนาท่านไปพักผ่อนที่น้ ี ที่มีแสงแดงน้ าทะเลใสๆ และกิจกรรมดาน้ าดูปะการังน้ าตื้นที่มีแหล่งปะการังนานา
ชนิด เช่น แหล่งปะการังหัวกะโหลก แหล่งปะการังผักกาด หญ้าทะเล ปะการังชายผ้า รวมทั้งฝูงปลานานาชนิดและสัตว์น้ าอีก
มากมาย
กำหนดกกำเดกนดาำ า่ ำดสำมำเถออกดกนดาำ ไก้ าุกวัดตั้ แต่ 2 า่ำดขึด้ ไป
วันแรก
ท่ าเรือปากบารา- เกาะอาดัง – หมู่เกาะหลีเป๊ะ
(- / 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
จำกนัน้
ออกเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ ะ เป็ นเกำะที่เป็ นที่พกั ของนักท่องเที่ยวเมื่อมำท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นี ้มีน ้ำ
ทะเลที่สวยงำม ชำยหำดที่ขำวละเอียด เหมำะกับกำรพักผ่อนเป็ นอย่ำงมำก
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) แบบกล่อง
ช่วงบ่ำย
นำคณะไปดำน ้ำตื ้น ดูปะกำรัง ณ จุดต่ำง ๆ เช่น
- อ่ำวตะหลัง เกำะอำดัง
- เกำะกระ
- อ่ำวแม่หม้ ำย
- กองหินขำว
- หำดทรำยดูด
1

ที่ตงั ้ บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

- อ่ำวประมง
เมื่อได้ เวลำที่เหมำะสม นำคณะเข้ ำสูร่ ี สอร์ ทที่พกั ณ เกำะหลีเป๊ ะ
 บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องหำรหำรของรี สอร์ ท (2)
จำกนันให้
้ ท่ำนอิสระย่ำนถนนคนเดิน หรื อ จะรับผมทะเลหน้ ำหำดก็ได้ บรรยำกำศดีครับ
เกาะหลีเป๊ะ-ท่ าเรือปากบารา
(B/--/-)
 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท (3)
นำคณะเดินทำงสูท่ ำ่ เรื อปำกบำรำ เพื่อเตรี ยมตัวอำลำท้ องทะเลสตูล
คณะเดินทำงมำถึงยังท่ำเทียบเรื อ ปำกบำรำ จำกนันให้
้ ท่ำนมีเวลำในกำรจัดเตรี ยมของ เข้ ำห้ องน ้ำ
จำกนันเชิ
้ ญคณะขึ ้นรถ เพื่อเดินทำงต่อสู้บ้ำนของท่ำน
ดาีย่ ว ดกำะหนลีดป๊ ะ ใหน้ ถูกใจ ไปกับดเำ ดาี่ยวสดุกาัวเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955

จำกนัน้
ค่ำ
วันที่สอง
07.00 น.
09.30 น.
11.30 น.

อัตเำค่ ำบเนกำเ นี้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึง 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
จำดวดผู้ดกนดาำ
คณะคเบ 2 า่ ำด
คณะคเบ 3 า่ ำด
คณะคเบ 4 า่ ำด
คณะคเบ 5 า่ ำด
คณะคเบ 6 า่ ำด
คณะคเบ 7 า่ ำด
คณะคเบ 8 า่ ำด
คณะคเบ 9 า่ ำด
คณะคเบ 10 า่ ำด
คณะมำกกว่ ำ 10 า่ ำด

เำคำดเน่มต้ ดาี่ อ.า่ ำดเือปำกบำเำ
เำคำต่ อา่ ำด
4,890.4,100.3,800.3,600.3,400.3,300.3,200.3,200.3,150.-

ดเน่มต้ ดาี่ หนำกใหนญ่ / ตเั
เำคำต่ อา่ ำด
5,390.4,600.4,300.4,100.3,900.3,800.3,700.3,700.3,650.-

โาเสอบถำม 075 502 938

โาเสอบถำม 075 502 938
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อัตเำค่ ำบเนกำเดี้เวม
 ค่าเรื อหางยาวนาเที่ยวในช่วงดาน้ าดูปะการังตามโปรแกรมทัวร์
 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 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตเำค่ ำบเนกำเดีไ้ ม่ เวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสั่งเอง 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 นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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