เดินทาง : วันหยุดยาว 2564 ( สงกรานต์ / วันแรงงาน )

** แถมฟรี!! น้ าหนักกระเป๋ า 20 ก.ก **
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วันแรก

สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

04.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)

06.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ (เทีย่ วบิน DD70)

07.25 น.

ถึง สนามบิน หาดใหญ่ หลั ง จากรั บ สัม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไกด์ นํา คณะขึ้น รถตู้เ พื่ อ เดิน ทางสู่
“ท่าเรือปากบารา” ( ใช้ เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )

11.30 น.

จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่เกาะหลีเป๊ะ” โดย เรือสปี ดโบ๊ท ณ ท่าเรือปาบารา ระหว่างทางไปเกาะ
หลีเป๊ ะ เรือจะแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับ "ซุ้มประตูรักนิรันดร์"
ของเกาะไข่ จ.สตูล ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับหาดทรายขาวๆ นํา้ ทะเลใสๆ

13.30 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นําท่านไปเช็คอินที่พัก “ชาร์มมิ่ง วิลล่า” (Charming Lipe Villa) ตั้งอยู่
บน หาดพัทยา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หาดบันดาหยา เป็ นหาดที่อยู่ทางตอนใต้ ของเกาะ หาดทรายสี
ขาวยาวขนานไปกับทะเล หาดพัทยานี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ข้ ึนได้ จากหน้ าหาดเลย บอกเลย
ว่างดงามไม่แพ้ หาดอื่นๆ อีกทั้งอยู่ใกล้ กับถนนคนเดิน ( Walking Street ) อีกด้ วยเดินเพียง 5
นาทีเท่านั้น ในตอนกลางคืนหน้ าหาดพัทยาจะเต็มไปด้ วยร้ านอาหาร บาร์ และโชวไฟ นอกจากนี้
หาดแห่งนี้ยังเป็ นหาดที่เรือทุกลําจอดรับส่งนักท่องเที่ยว ทําให้ สะดวกในการขึ้นเรืออย่างมาก
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หลังจากนั้นให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ หากท่านอยากไปถ่ายรูปสวยๆ ณ “หาดซันไรซ์”
หาดที่สวยที่สดุ ของเกาะหลีเป๊ ะ สามารถเดินไปที่หาดประมาณ 10 นาที
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
หลังจากอาหารเย็น ท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก หน้ ารีสอร์ท บอกเลยว่าแค่เดินออกมา
ไม่ ก่ีก้าวก็ถึงหาดแล้ ว หรื อ หากท่านอยากไปช้ อปปิ้ งก็สามารถเดิน ไปถนนคนเดิน หรือ Walk
Street ซึ่งอยู่ใกล้ กบั รีสอร์ทมากๆ ( ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที )
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วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ - ดาน้ าโซนใน (ร่องน้ าจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3)

09.00 น.

นําท่านเดินทางไปดํานํา้ เกาะต่างๆ ที่ข้ นึ ชื่อความสมบูรณ์ใต้ ท้องทะเลด้ วยเรือหางยาว จุดดํานํา้ แรก
จะเป็ น “ร่องน้ าจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็ นจุดดํานํา้ ที่มี “ปะการังเจ็ ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยัง
มีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ ายให้ ท่านได้ ช่ืนชมอย่างใกล้ ชิด จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง
จุ ดดํานํา้ ตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุ ดนี้กจ็ ะเป็ นอีกจุ ดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกัน
ออกไป ให้ ท่านได้ สมั ผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ หาดทรายขาวราวี (4) อาหารกล่องพร้อมเครือ่ งดืม่
ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นนํา้ ตรงริมชายหาดที่มีนาํ้ ใสและท่านสามารถใช้ บริการ
ห้ องนํา้ เพื่อทําธุระส่วนตัวได้ ท่เี กาะแห่งนี้
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จากนั้นพาท่านไปดํานํา้ โซน “ เกาะอาดัง ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้ วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะ
หินงาม” ซึ่งเป็ นจุดไฮไลท์ท่ที ้งั เกาะมีแต่หินสีดาํ แวววาวราวกับมาจับวางไว้ ได้ เวลาอันสมควรพา
ท่านเดินทางกลับเข้ าสู่ท่พี ัก
15.00 น.
17.30 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ ให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก” ได้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับดินเนอร์อาหารทะเล

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (6)
หลังจากอาหารเช้ า อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปถ่ายรูปที่หน้ าหาดพัทยา
หรือ จะแวะไปถ่ายรูปที่ “หาดซันไรซ์” ก่อนกลับก็ได้

11.30 น.

เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปี ดโบ๊ท

13.30 น.

เดินทางถึง ท่ าเที ยบเรื อ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) จากนั้นนําท่านช็อบปิ้ ง ตลาดกิมหยง มีสินค้ าให้ เลือกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า
รองเท้ า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสําอางค์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ของเด็กเล่ น แว่ นตา ตลอดจนเครื่องใช้ ใน
ครัวเรือน ซึง่ เป็ นทีร่ ูก้ นั ว่าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าปลอดภาษี จากประเทศเพือ่ นบ้านวางขายอยู่ทว่ั ไป
ทาให้สินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด อิสระให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ นําท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ

20.30 น.

เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เทีย่ วบิน DD513

21.55 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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** เงือ่ นไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการ :
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 11 - 13 เมษายน 63 ( วันสงกรานต์)
วันที่ 14 - 16 เมษายน 63 ( วันสงกรานต์)
วันที่ 02 – 04 พฤษภาคม ( วันแรงงาน)
วันที่ 04 – 06 พฤษภาคม ( วันฉัตรมงคล )

ราคา / ท่าน

สายการบิน

12,999
12,999
11,999
9,999

นกแอร์ ( DD )
นกแอร์ ( DD )
นกแอร์ ( DD )
นกแอร์ ( DD )

** ค่าพักเดีย่ ว 2,000 บาท / ราคานี้ ไม่มีราคาเด็ก / ตา่ กว่า 2 ขวบฟรี **
อัตรานี้ รวม


ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ไป – กลับ กรุงเทพ - หาดใหญ่ ( สายการบินนกแอร์ )

 แถมฟรี!! น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 20 ก.ก.









คนขับ + รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
ค่าที่พัก 2 คืน ห้ องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้ องพักเป็ นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หรือ กรณีระบุพักห้ อง DBL มาแล้ วห้ องเต็มหรือไม่มีขอปรับเป็ นห้ อง TWN แทน
กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้ องพักเป็ นห้ อง TRP เท่านั้น
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สําหรับชาวไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม





ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป)
ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
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 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที า่ นเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ น
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน , ค่ามัดจํารถตู้ ,ค่ามัดจํา
โรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาํ ระค่าใช้ จ่ายตามกําหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจํา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

การชาระเงิน

1. วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาํ ระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจําคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่านตก
ทริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมี ก ารถอนตั ว หรื อ ไม่ ใช้ บ ริ ก ารตามที่ร ะบุ เอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จั ดถื อ ว่ า ผู้ ท่อ งเที่ยวสละสิทธิ์แ ละจะไม่ คืน เงิน
ค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นได้ จ่ายให้ กบั บริษัทฯ เป็ นการชําระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ ยนแปลงการบริการจากบริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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