รหัสทัวร์ R25

เชิญท่านมาสัมผัสเกาะหลีเป๊ ะช่วงกรี นซี ซนั่ ที่ปลอดคน นักท่องเที่ยวน้อยไม่จาเป็ นต้องแย้งกันกินแย้งกันใช้ ดังนั้นช่วงเวลา
พักผ่อนของท่านแบบแพคเกจทัวร์ หลีเป๊ ะ 2 คืน 3 วัน เหมาะกับท่านเป็ นอย่างมาก หรื อ หากท่านจะเลือกซื้ อแพคเกจดาน้ าเพิ่ม
ก็สามารถตัดสิ นใจเลือกซื้ อระหว่างการเดินทางได้เลยครับ เลือกวันพักผ่อนของคุณ เลือกเกาะหลีเป๊ ะ เถอะครับ
กำหดกกำรดกนดทำ ตั้ แต่ วดั ที่ 15 พ.ค. 59 ถึ 30 กัดยำยด 2559
วันแรก
ท่ าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ
(- / L / D)
ช่วงกรี นซีซนั่ สำหรับคณะที่ไม่ได้ เหมำเรื อสบีทโบ้ ทเป็ นลำส่วนตัวไปเลย เรำจะจัดออกเดินทำงเป็ น 2 เที่ยว ต่อวัน คือ เที่ยว
แรกเวลำ 09.30 น. และเที่ยวที่สอง เวลำ 11.30 น. ท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได้ ตำมเวลำที่ทำ่ นมำถึง ท่ำนเรื อปำกบำรำได้
เลยครับ แต่ต้องแจ้ งทำงบริ ษัทก่อนออกเดินทำงครับ
แนะนาเพิ่มเติม: วันที่เดินทำงวันแรก หรื อ ตลอด 3 วัน ท่ำนสำมำรถสัง่ ซื ้อเสื ้อยืดท่องเที่ยวเกำะหลีเป๊ ะล่วงหน้ ำได้ ในรำคำ
พิเศษ มีให้ เลือกหลำยสี หลำยลำยสกรี น เพื่อควำมเป็ นทีมในกำรท่องเที่ยวเกำะหลีเป๊ ะ และถ่ำยรูปออกมำสวยงำมมำกครับ
จำกนัน้
นำคณะออกเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ ะ สถำนที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของทะเลอันดำมัน
เมื่อ
ถึง เกำะหลีเป๊ ะ นำคณะเช็คอินเข้ ำที่พกั พร้ อมทังแนะน
้
ำกิจกรรม และส่วนต่ำงๆ ที่มีอยูบ่ นเกำะหลี
เป๊ ะ
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) แบบกล่อง
ช่วงบ่ำย
ให้ ทำ่ นอิสระระบริเวณชำยหำด หรื อ จุดเล่นน ้ำหน้ ำรี สอร์ ท เชิญท่ำนพักผ่อนได้ ตำมอัธยำศัย
17.20 น.
มัคคุเทศก์ขอนัดเวลำคณะ เพื่อนำคณะเดินไปชมพระอำทิตย์ตกน ้ำที่ฝั่ง หำดชำวเล โซนหน้ ำหำด
1

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

จำกนัน้

ค่ำ
วันที่สอง
07.00 น.
จำกนัน้

อำหำรเที่ยง
อำหำรค่ำ
พัก
วันที่สาม
07.00 น.
09.30 น.
11.00 น.

ของเกำะตอนเย็นบรรยำกำศดีมำกครับ
หลังจำกดูพระอำทิตย์ตกเสร็ จ มัคคุเทศก์นำคณะเดินกลับสูร่ ี สอร์ ท จะผ่ำนหมู่บ้ำนชำวประมง ที่ตงั ้
อยูก่ ลำงเกำะหลีเป๊ ะ และผ่ำนย่ำนถนนคนเดินของเกำะหลีเป๊ ะ ระหว่ำงทำงมัคคุเทศก์ก็จะแนะนำ
ส่วนต่ำงๆ เพื่อให้ ทำ่ นที่ต้องกำรจะสัมผัสบรรยำกำศยำมค่ำคืน สำมำรถเดินเที่ยวเองได้ อย่ำงสะดวก
 บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องหำรหำรของรี สอร์ ท (2)
จำกนันให้
้ ท่ำนอิสระย่ำนถนนคนเดิน หรื อ จะรับผมทะเลหน้ ำหำดก็ได้ บรรยำกำศดีครับ
เลือกพักผ่ อน / กิจกรรมตามที่ท่านสนใจบนเกาะหลีเป๊ะ
(B/--/D)
 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท (3)
เลือกกิจกรรมตำมอัธยำศัย
หรื อ ท่ำนเลือกซื ้อแพคเกจทัวร์ ดำน ้ำเกำะหลีเป๊ ะแบบวันเดย์ทริ ป เพิ่ม โดยกำรเหมำลำเรื อหำงยำว
รำคำ 3,000 บำท ต่อ เรื อ 1 ลำ จุขนำด 2-10 ท่ำน
ให้ ทำ่ นเลือกทำนตำมอัธยำศัย
 บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท (4)
นาท่ านเข้ าพัก ณ รีสอร์ ทบนเกาะหลีเป๊ะ
เกาะหลีเป๊ะ – กลับท่ าเรือปากบารา
(B/--/--)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของรี สอร์ ท (5)
นำคณะเดินทำงกลับสู่ ท่ำเรื อปำกบำรำ ใช้ เวลำเดินทำง 1.30 ชม.
คณะเดินทำงถึง ท่ำเรื อปำกบำรำอย่ำงปลอดภัย และแสนจะประทับใจ
ดทีย่ ว ดกำะหลีดป๊ ะ ให้ ถูกใจ ไปกับดรำ ดที่ยวสดุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

2

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

อัตรำค่ ำบรนกำร นี้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึง 30 กันยายน 2559 เท่านั้น
จำดวดผู้ดกนดทำ
คณะครบ 2 ท่ ำด
คณะครบ 3 ท่ ำด
คณะครบ 4 ท่ ำด
คณะครบ 5 ท่ ำด
คณะครบ 6 ท่ ำด
คณะครบ 7 ท่ ำด
คณะครบ 8 ท่ ำด
คณะครบ 9 ท่ ำด
คณะครบ 10 ท่ ำด
คณะมำกกว่ ำ 10 ท่ ำด

รำคำดรน่มต้ ดที่ อ.ท่ ำดรือปำกบำรำ
รำคำต่ อท่ ำด
4,950.4,500.4,300.4,200.4,100.4,050.3,980.3,950.3,900.-

ดรน่มต้ ดที่ หำกใหญ่ / ตรั
รำคำต่ อท่ ำด
4,450.5,000.4,800.4,700.4,600.4,550.4,480.4,450.4,400.-

โทรสอบถำม 075 502 938

โทรสอบถำม 075 502 938

อัตรำค่ ำบรนกำรดี้รวม
 ค่าเรื อสปี ทโบ้ท หรื อ เรื อเฟอร์ รี่เดินทางไปกลับ (ปากบารา เกาะหลีเป๊ ะ)
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร 5 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรำค่ ำบรนกำรดีไ้ ม่ รวม
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 นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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