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อตัรานีร้วม  
-รวมคา่รถ รับ-สง่ สนามบนิหาดใหญ ่
-รวมคา่เรอืสปีดโบท้ไป-กลับ (เรอืเมล)์ 
-รวมคา่ทีพั่ก 2 คนื (อันดามัน รสีอรท์ หอ้ง View Point Villa หรอืทีพั่กระดับเดยีวกัน) 
-รวมคา่อาหาร 3 มือ้(วนัที ่2 เชา้,เทีย่ง วนัทีส่าม เชา้) 
-รวมคา่เรอืน าเทีย่วด าน ้า พรอ้มไกดค์อยดแูล 1 วนั 
-รวมคา่หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี 
-รวมคา่ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
-ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 
-ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
-ไมร่วมคา่ทปิไกด ์
 

คา่ธรรมเนยีมทีล่กูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่ 
-คา่ธรรมเนยีมผา่นทา่เรอื ทา่นละ 20 บาท 
-คา่ธรรมเนยีมอทุยาน ทา่นละ 40 บาท 
-คา่โป๊ะ และคา่เรอืหางยาวขึน้เกาะ ทา่นละ 70 บาท 
-คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจัดการขยะ ทา่นละ 20 บาท 
 

 

 

แพ็คเกจเกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื (Easy LP32) 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิหาดใหญ ่- ทา่เรอืปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข-่ เกาะหลเีป๊ะ  (-,-) 
08.00 น. รถตูรั้บจากสนามบนิหาดใหญ ่สูท่า่เรอืปากบารา 
11.30 น. ลงเรอื Speed Boat สูเ่กาะตะรเุตา และ แวะถา่ยรปู ซุม้ประตเูกาะไข ่(อาหารเทีย่งอสิระ) 
13.00 น. สู ่เกาะหลเีป๊ะ เชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก ....รสีอรท์ (อนัดามนั รสีอรท์ หอ้ง View Point Villa  หรอืหอ้งระดับเดยีวกนั) 
19.00 น. อาหารค า่ (อสิระ)   
 

วนัทีส่อง    ด าน า้ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทรปิ (ช,ท,-) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ( มือ้ที ่1 )  หลังอาหาร ลงเรอืหางยาวด าน ้าโซนใน ณ รอ่งน า้จาบงั, เกาะหนิงาม,        
              บรกิารอาหารกลางวัน  เป็นขา้วกลอ่ง (มือ้ที ่2) ณ หาดทรายขาว เกาะราว ี 
 บา่ย       ด าน ้าตอ่ ที ่เกาะยาง และอา่วสอง เกาะอาดงั  และเดนิทางกลับเกาะหลเีป๊ะ พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่าม    เกาะหลเีป๊ะ – ปากบารา-สนามบนิหาดใหญ ่ (ช,-,-)  

07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้   (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

09.00 น.    ลงเรอื Speed Boat เดนิทางกลับทา่เรอืปากบารา  
11.30 น.   ถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา น าคณะขึน้รถตู ้เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่
14.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ ่(เวลาโดยประมาณ) 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ 3,900 บาท      (เดนิทาง 2 ทา่น ขึน้ไป) 
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เง ือ่นไขการจอง และการยกเลกิ 
1. กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และหมายเหต ุ

กอ่นท าการจองทัวร ์
2. การส ารองทีน่ั่ง ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ดิตอ่  
3. เมือ่ก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมัดจ า 50% ภายใน 3 วนัหลังจากยนืยันวันเดนิทางและสว่นที่

เหลอืช าระหมดกอ่นการเดนิทาง 7 วนั 
4. เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากวางมัดจ า จะถกูรบิเงนิมัดจ างวดแรก 
5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมด 
6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรแ์ละจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุ
งาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีเ่กดิเหนอื อ านาจควบคมุของบรษัิท 

7. เมือ่ทา่นถอนตัวกอ่นการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยคนืไดไ้ม่
วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้   

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

10. เมือ่ตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรับใน
เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
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อนัดามนั รีสอร์ท ห้อง View  point   Villa 

 

 


