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เดินทางทกุวนั 
 

 

 
 

เริ่มตน้เพียง  1,299.- 

แพ็กเกจ One Day Tour 
ลอ่งเรอืยอรช์ เท่ียวกาฮงับีช(เกาะเฮ) 

เกาะราชา + ซนัเซท 



 

 
 
 

2  WTHKT-PK005 แพ็กเกจ One Day ลอ่งเรอืยอรช์ กาฮังบชี(เกาะเฮ)-เกาะราชา-ซนัเซท 

ราคาพิเศษส าหรับเดินทางตัง้แต ่2 ท่านขึน้ไป 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

09.00-18.30 น. ลอ่งเรือยอรช์ คาตามารนัเท่ียวกาฮงับีช(เกาะเฮ) – เกาะราชา – ซนัเซ็ท 

 
 

Day 

1 

 

เกาะเฮ 

เกาะราชา 

ซนัเซ็ท 

วนัเดยท์วัร ์ ลอ่งเรือยอรช์-กาฮงับีช (เกาะเฮ)-เกาะราชาใหญ่-ด าน ้าชมปะการงั-ซนัเซ็ท 

08.30 น. ถึงจดุเช็คอิน......ทา่เทียบเรืออ่าวฉลอง  ตรวจเช็ครายชื่อและรับฟังขอ้มลูการเดนิทางจาก

ทวัรไ์กด ์

09.00 น. ลอ่งเรือเซลลิง่ยอรช์ คาตามารัน ออกเดนิทางจากทา่เทียบเรืออ่าวฉลองสู ่กาฮงับีช เกาะเฮ  

 เดนิทางถึง กาฮงับีช ทวัรไ์กด ์น าลกูคา้ทกุทา่นพกัผอ่นบริเวณชายหาด และรบัฟังขอ้มลูสิ่ง

อ านวยความสะดวก บริการตา่งๆ ณ กาฮงับีช ลกูคา้ทกุทา่นสามารถเบิกอปุกรณด์ าน า้ตื้น

จากพนกังาน ณ จดุใหบ้ริการอปุกรณด์ าน า้  

 “กาฮงับีช” มกีิจกรรมทางน า้คอยใหบ้ริการแก่ลกูคา้ทกุทา่น อาทิ บานานา่โบ๊ท (เรือลาก

กลว้ย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟ์ิว่ิง (ด าน า้ลกึ) , ซีวอคเกอร ์(เดนิใตท้ะเล)  

**มคี่าบริการเพิ่มเตมินอกเหนอืจากรายการ** 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารกาฮงั 

13.00 น. ออกเดนิทางจากกาฮงับีช ลอ่งเรือไปเกาะราชาใหญ่  

 ถึง เกาะราชาใหญ่ น าลกูคา้ทกุทา่นว่ายน า้ชมปะการังที่ อ่าวคอนแค เพื่อสมัผสัความ

สวยงามของปะการังน า้ตื้น และปลาสวยงามหลากหลายสีสนั (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

 น าทา่นขึน้ เกาะราชา เพื่อสมัผสักบัความละเอียดของเม็ดทรายและทา่นสามารถว่ายน า้เพื่อ

ชมแนบประการงัน า้ตื้นจากบริเวณชายหาดได ้

16.45 น. ออกเดนิทางจาก เกาะราชา สมัผสับรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตยต์กระหว่าง

เดนิทางกลบัทา่เรืออ่าวฉลอง 

18.30 น. เดนิทางถึง ทา่เทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ: โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรบัเปลี่ยนขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศ คลื่นลม และระดบัน ้าทะเล 

 

อตัราค่าบรกิาร 

เวลา 09.00-18.30 น. ผ ูใ้หญ่   เด็ก 4-11 ปี 

เปิดบรกิารทกุวนั 1,299 บาท/ท่าน 1,099 บาท/ท่าน   

 

กรณีตอ้งการรถรบั-สง่ 

เสน้ทาง ไป-กลบั แบบจอย (ท่านละ) เหมารถต ู ้(คนัละ) 

โซนที่ 1 : ตวัเมอืงภเูก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดราไวย,์  

หาดในหาน, หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดป่าตอง 

200.- 1,300.- 

โซนที่ 2 : แหลมพนัวา, โบ๊ทลากนู, หาดกมลา, หาดสริุนทร,์ หาดบาง

เทา, ลากนูา่ 

300.- 1,500.- 

โซนที่ 3 : หาดลายัน, หาดในทอน, หาดในยาง, หาดไมข้าว, อ่าวปอ, 

สนามบิน 

- 1,500.- 

หมายเหต ุราคาเหมารถต ู ้ส าหรบั 7 – 10 ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. กรณีเป็นชาวตา่งชาติโปรดตดิตอ่สอบถาม 
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อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าเรือยอรช์ ตามที่ระบใุนรายการ 

2. ทวัรไ์กด ์

3. อาหารกลางวนั (กาฮงับีช) 
4. เคร่ืองดืม่และผลไมต้ามฤดกูาล (บริการบนเรือ) 
5. เกา้อ้ีชายหาด (กาฮงับีช)  
6. อปุกรณด์ าน า้ตื้น (หนา้กากด าน า้) , เสื้อชชูีพ 

7. ประกนัอบุตัเิหต ุ

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. รถรบัสง่ ที่พกั-ทา่เรือ 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

3. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

4. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ แตล่ะจดุ แลว้แตค่วามพึงพอใจของลกูคา้ 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วนั 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรับทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทางในช่วงภาวะโควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 


