เทีย่ วสนุ กทัวร์มคี วามยินดีเสนอโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ นาเทีย่ วหมูเ่ กาะสตูล เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1
คืน ซึง่ เป็ นโปรแกรมนาเทีย่ วทีส่ มบรูณ์แบบ และมาตรฐานของรายการนาเทีย่ วท่านจะได้เทีย่ วครบทุกเกาะ
สาหรับหมูเ่ กาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพิเศษสาหรับกรุ๊ปนีเเรามีทมี งานไกด์ทช่ี านาญทางทะเล
และสต๊าฟคอยบริการท่านตังเ แต่เริม่ ต้นจนจบทริป และมีบริการนเ าหวาน นเาดื่ม และผลไม้ระหว่างดานเ าด้วย
ในโอกาสนีเทางเราจึงขอโอกาสจากท่านในการให้เราได้นาเทีย่ วของคณะสาหรับท่องเทีย่ วประจาปีในปีนเี
แล้วท่านจะเห็นในความแตกต่างของการบริการทีเ่ หนือกว่าในราคาทีถ่ ูกกว่า หรือ ใกล้เคียงกัน
(หมายเหตุ: ท่านควรเลือกบริษทั ทัวร์ทจ่ี ดทะเบียนกับการท่องเทีย่ วถูกต้องทุกครังเ แล้วท่านจะได้รบั การคุม้ ครอง )

กำหนดกกำเดกนดาำ า่ ำดสำมำเถออกดกนดาำ ไก้ าุกวัดตั้ แต่ 2 า่ำดขึด้ ไป
วันแรก
ท่ าเรือปากบารา– ตะรุเตา -เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-อ่ าวสองเกาะอาดัง-เกาะยาง (- / L / D)
ช่วงไฮซีซนั่ สำหรับคณะที่ไม่ได้ เหมำเรื อสบีทโบ้ ทเป็ นลำส่วนตัวไปเลย เรำจะจัดออกเดินทำงเป็ น 3 เที่ยว ต่อวัน คือ
เที่ยวแรกเวลำ 09.30 น. (ไม่แวะเกำะตะรุเตำ)
เที่ยวที่สอง เวลำ 10.30 น.
เที่ยวที่สำม เวลำ 11.30 น.
ท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได้ ตำมเวลำที่ทำ่ นมำถึง ท่ำนเรื อปำกบำรำได้ เลยครับ แต่ต้องแจ้ งทำงบริษัทก่อนออกเดินทำงครับ
คณะส่วนตัวที่ต้องกำรสัง่ เสื ้อท่องเที่ยวเกำะหลีเป๊ ะ เป็ นทีม มีให้ เลือกหลำกหลำยสี หลำยลำย รำคำถูกว่ำ ท่ำเรื อ และถูก
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กว่ำบนเกำะหลีเป๊ ะ สัง่ จองและรับเสื ้อในวันเดินทำงได้ ที่ 095 036 7797
ตำมเวลำที่ทำ่ นมำ คณะลงเรื อเพื่อเดินทำงไปยังจุดแรก ของทริ ป ณ เกำะแห่งตำมนำน เกำะตะรุเตำ ท่ำนจะได้ รับฝั ง
เรื่ องรำวผ่ำนกำรร้ อยเรี ยงของมัคคุเทศก์ผ้ ชู ำนำญในเส้ นทำงนี ้ และท่ำนจะสบำยใจมำกขึ ้นด้ วย
ทีมสต๊ ำฟผู้เป็ นมิตร
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน (1) แบบกล่อง
หลังจำกนัน้ นำคณะสู่ เกำะที่เป็ นสัญญำลักษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวของสตูล ณ เกำะไข่ เกำะที่ทำให้
นักท่องเที่ยวรู้จกั มุขแท้ แห่งอันดำมันนันคื
้ อ อุทยำนแห่งชำติหมูเ่ กำะตะรุเตำ ให้ คณะได้ ถ่ำยรูปและมี
เวลำในกำรลอดซุ้มประตูหินธรรมชำติกลำงทะเลที่เมื่อถ่ำนรูปออกมำแล้ วท่ำนจะไม่ลืมว่ำครัง้ หนึง่
ท่ำนได้ มำยืนอยู่ ณ ที่แห่งนี ้ เกำะไข่ ทะเลสตูล
จำกนัน้
ออกเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ ะ เป็ นเกำะที่เป็ นที่พกั ของนักท่องเที่ยวเมื่อมำท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นี ้มีน ้ำ
ทะเลที่สวยงำม ชำยหำดที่ขำวละเอียด เหมำะกับกำรพักผ่อนเป็ นอย่ำงมำก
ช่วงบ่ำย
นำคณะเดินทำงไปสัมผัสหินอันสวยงำม ณ เกำะหินงำม เป็ นอีกหนึง่ แหล่งดึงดูใจให้ นกั ท่องเที่ยวมำ
เที่ยวทะเลสตูล เพรำะเกำะนี ้ทังเกำะจะมี
้
หินสีดำนิลทังเกำะ
้
มองแล้ วสวยงำมมำกครับ และที่นี ้ยัง
เป็ นจุดถ่ำยรูปที่นำ่ สนใจอีกด้ วยครับ
จำกนัน้
นำคณะไปดำน ้ำตื ้นดูปะกำรังหัวกะโหลก ที่อ่ำวสอง เกำะอำดัง ซึเ่ ป็ นเกำะที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรอง
จำกเกำะตะรุเตำ ที่เกำะนี ้ยังมีฝงู ปลำเสือที่ท่ำนสำมำรถดูได้ โดยที่ไม่ต้องนำอำหำรมำให้ ปลำ
จำกนัน้
นำคณะมำดำดูปะกำรังผักกำด ณ เกำะยำง เป็ นเกำะเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่ำง เกำะหินงำมกับเกำะรำวี
จุดนี ้เป็ นจุดดำน ้ำที่นำ่ สนใจเลยทีเดียวครับ
จำกนัน้
นำคณะมำดำน ้ำ ณ จุดดำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตื ้น ณ ด้ ำนหลังของเกำะหินงำม ซึง่ เป็ นอ่ำวที่กว้ ำง และมี
ปะกำรังชำยผ้ ำ พร้ อมทังหญ้
้ ำทะเลให้ ทำ่ นได้ ชม ท่ำมกลำงฝูงปลำทะเลนำนำชนิด เมื่อได้ เวลำที่
เหมำะสม นำคณะเข้ ำสูร่ ี สอร์ ทที่พกั ณ เกำะหลีเป๊ ะ
ค่ำ
 บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องหำรหำรของรี สอร์ ท (2)
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
ดาีย่ ว ดกำะหนลีดป๊ ะ ใหน้ ถูกใจ ไปกับดเำ ดาี่ยวสดุกาัวเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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อัตเำค่ ำบเนกำเ นี้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั นี้ถึง 15 พฤษภาคม 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
5,050.4,300.3,900.3,700.3,600.3,488.3,399.3,350.3,290.-

ดเน่มต้ ดาี่ หนำกใหนญ่ / ตเั
ดพนม่ า่ ำดละ
500.500.500.500.500.500.500.500.500.-

โาเสอบถำม 075 502 938

โาเสอบถำม 075 502 938

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 %
3

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

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดิ นทางพร้ อม จานวนผูเ้ ดิ นทางที่แน่ นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้
ดาเนินการสารองที่พกั และพาหนะในการเดิ นทางล่วงหน้า ภายใน 20 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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