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ทวัรเ์กาะเตา่ เกาะนางยวน สวรรคข์องนกัด าน า้จากทัว่โลกและถือเป็นเกาะในฝัน

ส าหรบันกัทอ่งเที่ยวหลายคนที่ครัง้หนึง่ตอ้งไดไ้ปเที่ยวชมเกาะแห่งนี้ 

 

 

 

 

เดนิทางตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป 

 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 ด าน ้าชมประการงั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงนั 

 

เริม่ตน้เพียง  1,600.- 

แพ็กเกจ One Day TRIP 
เกาะเต่า-เกาะนางยวน-เกาะพะงนั 
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Day 

1 

 

เกาะเต่า 

เกาะนางยวน 

เกาะพะงนั 

ด าน ้าชมประการงั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงนั 

08.00-08.20 น. • บริการรถรบัจากโรงแรม........ยงัท่าเรือเพื่อเช็คอินกอ่นการเดินทาง 

• พรอ้มบริการอาหารเชา้ อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง  

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat  มุง่หนา้สู ่เกาะเตา่  และเกาะนางยวน 

10.30 น. เดินทางถึง เกาะนางยวน สนุกสนานกบัการด าน า้ตืน้บริเวณ Japanese Gardan พกัผอ่นริม

ชายหาด และเดินขึน้จดุชมวิวทะเลแหวกอนัเป็นเอกลกัษณข์องเกาะนางยวน  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ รา้นอาหารบนเกาะเต่า  

พกัผอ่นริมชายหาด และพายเรือคายคับริเวณหนา้รา้นอาหาร 

13.00 น. เพลิดเพลินกบักิจกรรมด าน า้ตืน้ดปูะการงั ชมสิ่งมีชีวิตใตท้อ้งทะเล ณ จดุด าน า้ตืน้เกาะเตา่ 

14.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยงั เกาะพะงนั 

15.00 น. น าทกุท่านลงเลน่น า้ ถ่ายรปุ และพกัผอ่นตามอธัยาศัยบริเวณ เกาะราฮมั ซ่ึงเป็นหนา้ผาริม

หาดสนบนเกาะพะงนั มีบนัไดใหท้่านไดล้งไปสมัผสัน า้ทะเลใสสะอาด มองเห็นหมูป่ลาไดจ้าก

บนผิวน า้ 

16.40-17.00 น. เดินทางกลบั เกาะสมยุ และสง่ทกุท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ เด็ก 4-10 ปี 

1,600 บาท/ท่าน 1,300 บาท 

 

เวลารถรบั 

บรกิารรถรบั-สง่จากท่ีพกัไปยงัท่าเรอื หากโรงแรมหรอืท่ีพกัท่ีตัง้อย ูบ่นเขาและรถไม่สามารถข้ึนรบัได ้

ใหล้กูคา้มารอท่ีจดุนดัพบโดยเราจะแจง้สถานท่ีนดัหมายลว่งหนา้ใหท้ราบเม่ือลกูคา้ไดท้ าการจองทวัร  ์
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หนา้ทอน / ละไม / สวนผีเส้ือ 07:30 – 07:50 น. 

เฉวง / เฉวงนอ้ย / บางปอ / บา้นใต ้ 07:40 – 08:00 น. 

แมน่ า้ / บ่อผดุ / เชิงมน / บางรกัษ ์ 08:00 – 08:00 น. 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. กรณีเป็นชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถาม 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. บริการอาหารเชา้และเท่ียง, น า้ดื่ม  
2. บริการรถรบัสง่ท่ีพกั-ท่าเรือ-ท่ีพกั 

3. มคัคเุทศกน์ าเที่ยวทางทะเล 

4. อปุกรณด์ าน า้ตืน้, เสื้อชชูีพ, อปุกรณพ์ายเรือคายคั,  

5. ประกนัภยัทางทะเล 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมขึน้เกาะนางยวน (คนไทยผูใ้หญ่ 50 บาท , เด็ก 25 บาท / ชาวตา่งชาตผิูใ้หญ ่200 บาท,  

เด็กตา่งชาต ิ100 บาท) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ นอกเหนอืจากท่ีระบใุนโปรแกรม 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้)  

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 
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เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรณุาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงือ่นไข การใหบ้ริการ และหมายเหต ุกอ่นท าการจอง

ทวัร ์

2. การส ารองท่ีนัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ดิตอ่  
3. เมื่อก าหนดวันเดินทางแลว้ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 2 วันหรือตามท่ีเจา้หนา้ท่ีก าหนด หลงัจาก

ยืนยนัวันเดินทาง 

4. เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากช าระเงนิเรียบรอ้ยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถ

คืนเงนิไดท้กุกรณี 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัรแ์ละจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สดุวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบิน, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล 

หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีเกิดเหนอื อ านาจควบคมุของบริษทั 

6. เมื่อท่านถอนตวักอ่นการท่องเท่ียวจะส้ินสดุ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งคา่ใชจ่้ายคืนไดไ้มว่่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิ้น   

7. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมื้อ เป็นตน้ 

8. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุ

เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อตกลงช าระเงนิเพ่ือการเดินทางกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 


