กาหนดการเดินทางวันที่ 21-23 ต.ค. 2555 หรือกรุป๊ จอยออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก
09.00 น.

เทีย่ ง
16.00 น.
ค่า

วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.
10.30 น.
12.00 น.

ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ ะ
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นาคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะ
แวะ เกาะตะรุเตา นาท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยีย่ มชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนัน้ เดินทา งสู่
เกาะไข่ นาท่านชมซุม้ ประตูหนิ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์การท่องเทีย่ วของจังหวัดสตูลไว้เป็ นทีร่ ะลึก
ถึงเกาะหลีเป๊ะ  บริการอาหารกลางวัน (1) ณ..รีสอร์ททีพ่ กั จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเยีย่ มชมหมู่บา้ นชาวเล เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ จากนัน้ ชมพระอาทิตย์ตกทีข่ อบฟ้าอันดามันใต้
ณ..Sunset Beach
 บริการอาหารค่า (2) ณ..รีสอร์ททีพ่ กั
จากนัน้  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เกาะ หลีเป๊ ะ – เกาะหิ นงาม – ร่องจาบัง – หาดทรายขาว – เกาะยาง - เกาะอาดัง
 บริการอาหารเช้า (3) ณ..รีสอร์ททีพ่ กั
นาท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดาน้า ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ..เกาะดง-หินซ้อน
เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะลอกวย นาท่านเล่นน้าหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ..ชายหาดเกาะลอกวย
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13.00 น.

18.00 น.

เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นาท่านเล่นน้าหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนัน้ นาท่านชม
ปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนาท่านเดินทางสูเ่ กาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนัน้ นา
ท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงาม ณ..ร่องน้ าจาบัง
ก่อนเข้าทีพ่ กั นาท่านสูเ่ กาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับเข้าสูท่ พ่ี กั ณ..เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น (5) ณ..รีสอร์ททีพ่ กั

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ ะ – ปากบารา

07.00 น.

 บริ การอาหารเช้า (6) ณ..รี สอร์ทที่พกั

08.00 น.

เตรี ยมตัวอาลาท้องทะเลอันดามันใต้

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรื อปากบารา

10.30 น.

ถึงท่าเทียบเรื อปากบารา โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิม้ และความประทับใจ

16.30 น.

*** สิ้นสุ ดรายการนาเทีย่ ว ***
หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่ าบริการ
ผูเ้ ดิ นทาง

ราคาต่อท่าน

ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) (พักห้องแอร์)

5,200 บาท

เด็กอายุ (2-10 ขวบ) พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

4,200 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขนึ้ อยู่กบั วันที่เดิ นทาง และจานวนผูเ้ ดิ นทาง กรณี ที่ต้องการเดิ นทางเป็ นกรุป๊
ส่วนตัว ติ ดต่อสอบถามขอราคาได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085-3840228 หรือ 081-4155955
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อัตราค่าบริการนี้ รวมดังต่อไปนี้
-

ค่าเรือสปี ดโบ้ทนาเที่ยวตลอดการเดิ นทาง
ค่าเรือเล็กนาเที่ยวหมู่เกาะต่างๆ ในวันที่สองของการเดิ นทาง
ค่าทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว 2 คืน ตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว (6 มือ้ )
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการต่างๆตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าหน้ากากดาน้า พร้อมเสือ้ ชูชพี
ค่าซ้อฟดริง้ และผลไม้บริการตลอดการเดินทาง (อาหารว่าง)
ค่าเจ้าหน้าทีม่ คั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง + Staff
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจาบ้านเบือ้ งต้น
ค่าบริการจัดนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีเ่ รียกสังเอง
่
เป็ นต้น
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
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