HP219 หมู่เกาะตะรุ เตา เกาะหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน (เครื่ อง)

กําหนดการเดินทาง: เทศกาลสงกรานต์ 14-16 เม.ย. 59
วันแรก
กรุ งเทพฯ - ตรัง – สตูล – ท่ าเรือปากบารา – อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
……. น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เช็คอินตัว๋ เครื่ องบิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินนกแอร์ รับบัตรโดยสารขึ ้นเครื่ อง
……. น.
เหิรฟ้ าสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่........
……. น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.ภูเก็ต เจ้ าหน้ าที่ทีมงานบริ ษัท คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก นํา ท่านสูท่ ่าเรื อ
ปากบารา
10.00 น.
นําท่านเดินทางถึงท่าเรื อปากบารา นําท่านลงเรื อมุ่งหน้ าสู่ “เกาะตะรุ เตา” เกาะประวัติศาสตร์ สถานที่กักขังนักโทษ
ทางการเมืองในอดีต นําท่านเที่ยวชมพร้ อมเก็บภาพบรรยากาศบริ เวณ “อ่ าวพันเตมะละกา” กับหาดทรายขาว
12.00 น.
พร้ อมบริ ก ารอาหารกลางวั น (มื อ้ ที่ 1) แบบปิ กนิ ค หลัง อาหาร นํ า ท่า น
เดินทางสู่ “เกาะไข่ ” เกาะเล็กๆ แต่โดดเด่นด้ วยทัศนียภาพอันแปลกตา อิสระให้
ท่านได้ เก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์ จองอุทยานฯหมู่เกาะตะรุ เตา ณ
“ซุ้มประตูหิน” สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูเ่ กาะหลีเป๊ ะ เดินทางสูท่ ี่พกั ณ
โรงแรมวาริ นทร์ บีช รี สอร์ ทเกาะหลีเป๊ะ เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตาม
อัธยาศัยจากนัน้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเลดังเดิ
้ มอุรักราโว๊ ย สัมผัสหาดทรายสวย ทะเล
ใส อิสระให้ ทกุ ท่านเล่นนํ ้าบริ เวณหน้ าบริ เวณหน้ ารี สอร์ ท
18.00 น.
บริ การอาหารเย็น (มือ้ ที่ 2) หลังอาหาร ให้ อิสระกับทุกท่านเที่ยวชมแสงสียามคํ่าคืนบนถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ
เลือกซื ้อสินค้ ามากมาย พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสดิ์
วันที่สอง
เกาะหินงาม – ร่ องนํา้ จา-บัง - เกาะราวี-เกาะอาดัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหาร
08.00 น.
ล่องเรื อสู่ เกาะหินงาม สัมผัสกับความอัศจรรย์ของหินสีนิลดํา กลมเกลี ้ยง งามวิบวับ
ยามแสงอาทิตย์สาดสะท้ อนดํานํ ้าที่ ร่ องนํา้ จา-บัง ชมทุง่ ปะการังหลากสีดจุ อัญมณีเจิด
จรัสใต้ ทะเล จากนัน้ สู่ เกาะราวีให้ ทุกท่านดํานํ ้าชมทุ่งปะการังหลากสีดุจอัญมณีเจิด
จรัสใต้ ทะเล
12.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ เกาะราวี ท่านสามารถสัมผัสกับปะการังนํ ้าตื ้นที่ชวนเชิญให้ เข้ าสูโ่ ลกแห่งความสุขของหมู่เกาะทะเลใต้
ตามอัธยาศัยพร้ อมบริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4)(แบบปิ กนิก) ได้ เวลาแห่งความสุขล่องเรื อสูเ่ กาะยาง แวะดํานํ ้าชม
ปะการังแข็งหลากสีหลากชนิดจากนัน้ ชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุดสายตา สัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่ นแป้งบน
เกาะอาดังอิสระกับการเล่นนํ ้าตามอัธยาศัย
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17.00 น.
19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
……. น.
……. น.
……. น.

นําคณะกลับสูท่ ี่พกั บนเกาะหลีเป๊ะ ผ่อนคลาย อิสระ กับฟ้ าสวย ทะเลใส ตามอัธยาศัย
อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อศั ดงของเกาะที่ได้ ชื่อว่า “หลีเป๊ะมัลดีฟแห่ งสยาม”พร้ อมบริการอาหาร
เย็น (มือ้ ที่ 5)
เกาะหลีเป๊ะ– ท่ าเรือปาบารา – กรุ งเทพ
บริการอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ให้ อิสระกับทุกท่านดื่มดํ่ากับหาดทรายสวย
ทะเลใสของเกาะหลีเป๊ ะ ตามอัธยาศัย
โบกมือลามัลดีฟเมืองไทย พร้ อมออกเดินทางสูท่ า่ เรื อปาบารา
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 7) ณ ห้ องอาหาร หลังอาหาร สมควรแก่เวลา พร้ อมออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบิน จ.ตรัง นําท่านเช็คอินตัว๋ เครื่ องบิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบิน..... รับบัตรขึ ้นเครื่ อง (Boarding Pass)
พร้ อมออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่..........
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื
**********************************************************************************

อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

เทศกาลสงกรานต์ 14-16 เม.ย. 59

อัตรานีร้ วม











ผู้ใหญ่ (พัก
คู่)
ท่ านละ

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่
1 ท่ าน

เด็ก มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน

เด็ก ไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน

เริ่มต้ น....15,900 บาท (ขึน้ อยู่กับสายการบิน)

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ระบุ
ค่าที่พกั 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้ อง )
ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี / รถตู้รุ่นใหม่ D4D นําเที่ยว
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าอาหารทุกมื ้อตามรายการ
ค่าอุปกรณ์ดาํ นํ ้า พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ํานาญ และค่าเรื อนําเที่ยวตามรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนําเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
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พักเดี่ยว
เพิ่มท่ าน
ละ

2,500

อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร
 ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 % และ ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %(ในกรณีต้องการใบเสร็จรั บเงิน / ใบกากับภาษี)
การสํารองที่น่ ัง
- วางมัดจําท่านละ 5,000 บาท (เพื่อมัดจําตัว๋ เครื่ องบิน) โดย โอนเงินสด ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อน
การเดินทาง 15 วัน พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน หรื ออีเมลล์
- ในกรณีทําจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจํานวน
ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจําทังหมด
้
**ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทําการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจําทังหมด
้
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทําการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.การไม่ มาชําระเงินตามกําหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ 1,000 บาท
หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกําหนดดังกล่ าว ถือว่ าท่ านสละสิทธิ์
หมายเหตุ
 ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
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