รหัสโปรแกรม : 21576 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แพ็กเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่านเดินทางได้เลย )
เดินทางตั้งแต่ : ตุลาคม 64 – เมษายน 65

วันแรก

สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

09.00 น.

รับคณะเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังหน้าท่าเรือปากบารา

11.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท “สู่เกาะหลีเป๊ะ” ระหว่างทางหากมีเวลาทางเรือจะแวะ “เกาะตะรุ
เตา” และ “เกาะไข่” ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ "ซุ้มประตูรักนิรันดร์" ของเกาะไข่ จ.สตูล

13.30 น.

เดิ น ทางถึ ง เกาะหลี เ ป๊ ะ ( จะมี เจ้ า หน้ า ที่ ม ารอรั บ ท่ า นที่ ท่า เรื อ และน าท่ า นไปเช็ ค อิ น ที่ รีส อร์ท )
ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก “โซดิแอค ซีซั่น หลีเป๊ะ รีสอร์ท” (ZODIAC SEESUN RESORT) ตั้งอยู่บน
หาดซันไรซ์ เป็นหาดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ หาดซันไรซ์น้าทะเลใสมากๆ ใครที่มี
โอกาสมาพักรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนหาดแห่งนี้ รับรองเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน เพราะเป็นหาดที่มีลมพัด
เข้าหาฝั่งเกือบตลอดในช่วงฤดูท่องเที่ยว ทาให้เรือไม่ค่อยมาจอดที่หาดนี้เท่าหาดพัทยา รวมถึงไม่ค่อย
มีพวกสถานบันเทิงเท่าหาดพัทยา หาดนี้จึงค่อนข้างสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน และถ่ายรูปเป็นอย่าง
มาก บอกเลยว่า..วิวสวยๆ น้าทะเลใสๆ ฟินสุดๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็ นตามอัธยาศัย ช่วงค่าท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก ริมหาดซันไรซ์ จะมี
ร้านอาหารทะเล และบาร์ริมหาด แต่อาจไม่มากเท่าหาดพัทยา อีกทั้งท่านจะได้ชมโชว์การแสดง
กระบองไฟที่แปลกตา หรือ นั่งฟังเพลงชิลล์ๆ ริมหาด หากท่านอยากไปช้อปปิ้งก็สามารถเดิน ไปถนน
คนเดิน หรือ Walk Street ( ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที )

วันที่สอง

เกาะหลีเป๊ะ - ด้าน้้าโซนใน (ร่องน้้าจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)

09.00 น.

นาท่านเดินทางไปดาน้าเกาะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดาน้าแรกจะ
เป็น “ร่องน้้าจาบัง ” ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดดาน้าที่มี “ปะการังเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยังมี
ทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังจุดดา
น้าตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกันออกไป ให้
ท่านได้สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี (3) อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม
ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้าตรงริมชายหาดที่มีน้าใสและท่านสามารถใช้บริการ
ห้องน้าเพือ่ ทาธุระส่วนตัวได้ทเ่ี กาะแห่งนี้

จากนั้นพาท่านไปดาน้าโซน “ เกาะอาดัง ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะหิน
งาม” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ทั้งเกาะมีแต่หินสีดาแวววาวราวกับมาจับวางไว้ ได้เวลาอันสมควรพาท่าน
เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
15.00 น.
17.30 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก” ได้

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม

หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

08.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านทาการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้
- ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม
- หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จ้านวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
- หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

****************************************************
อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ : โซดิแอค ซีซั่น หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Zodiac
Seesun Resort) : ติดหาดซันไรซ์
เดินทางช่วงตุลาคม 64 – เมษายน 65
**ยกเว้นช่วงพีเรียด High Season เดินทางระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. – 10 ม.ค.
65 และช่วงวันที่ 13 – 17 เมษายน 65**
***ราคาเพิ่ม 1500 บาท / ท่าน ***

1. ห้องซูพีเรียบังกะโล : ห้องขนาด 24 ตรม. สิ่งอ้านวยความสะดวก : เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้้าส่วนตัว , TV,
เครื่องเป่าผม, ตู้เย็น, กาน้้าร้อน / กาแฟ, รองเท้าแตะ

ประเภทห้อง

จ้านวน

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

ซูพีเรีย บังกะโล

2 ท่าน

6,555

3,500

2. ซูพีเรียวิวทะเล : ห้องขนาด 31 ตรม. สิ่งอ้านวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้้าส่วนตัว , TV, เครื่อง
เป่าผม, ตู้เย็น, กาน้้าร้อน / กาแฟ, รองเท้าแตะ

ประเภทห้อง

จ้านวน

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

ซูพีเรีย วิวทะเล

2 ท่าน

7,900

5,000

3. ดีลักษ์ วิวทะเล (Deluxe Beachfront) : ห้องขนาด 37 ตรม. ตั้งอยู่ริมชายหาดพร้อมวิวทะเล
สิ่งอ้านวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ, อ่างอาบน้้า, ห้องน้้า, TV, เครื่องเป่าผม, ตู้เย็น, กาน้้าร้อน / กาแฟ,
รองเท้าแตะ

ประเภทห้อง

จ้านวน

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

ดีลักษ์ วิวทะเล

2 ท่าน

8,999

5,500

“ แพ็กเกจนี้ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไปบังคับใช้เตียง”

( เด็กอายุต่้ากว่า 2 ขวบไม่คิดค่าบริการ)
** เงื่อนไขการส้ารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท้าการจองหากท่านช้าระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

ราคานี้รวม








ค่าเรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ
โรงแรมที่พัก 2 คืน ( ส้าหรับ 2 ท่าน )
ค่าอาหาร 3 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ + เที่ยง 1 มื้อ )
รถตู้รับ - ส่ง สนามบิน หรือ เขตพื้นที่ อ. เมืองหาดใหญ่
ทริปดาน้าโซนใน ตามที่ระบุในโปรแกรม ( จอยทริป )
ค่าอุปกรณ์ดาน้า และอุปกรณ์ Safety ต่างๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุทางทะเลทุนประกัน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม







ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ( กรุงเทพฯ – หาดใหญ่)
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าขยะท่าเทียบเรือ ( 60 บาท / ท่าน สามารถจ่ายก่อนลงเรือได้ )
ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
กรณีเหมาเรือหางยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท )
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับห้องพักที่ลูกค้าเลือก
2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน (คืนเงินค่าแพ็คเกจทั้งหมด )
*** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ (
ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
3. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจารถ ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
4. ยกเลิ ก น้ อ ยกว่ า 15 วั น ยึ ด เงิ น ค่ า ทั ว ร์ 50% และ หั ก ค่ า ใช้ จ่า ยที่ เกิ ด ขึ้น จริ ง อาทิ ค่ าตั๋ ว เครื่อ งบิ น ,
รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
5. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว

6. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้
7. การไม่ชาระค่าใช้จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา

เงื่อนไขการช้าระเงิน

** กรุณาช้าระค่า มัดจ้าทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ท้าการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องช้าระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง
เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากช้าระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้
หมายเหตุ
 กรุ ณ าตรงต่ อ เวลา !! มาตามเวลานั ด หมาย หากท่ า นมาช้ า กว่ า เวลาที่ ร ถออกเดิ น ทาง ท าให้ ท่ า น
ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของ
หน้างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืน
เงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชาระเหมา
จ่ายแล้ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจาก
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั้งนี้”

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

