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แพ็คเกจทวัร ์เกาะเต่า-เกาะนางยวน 3วนั 2คืน 

พกั ทรายร ีฮทั รีสอรท์ เกาะเต่า 

             

เดินทาง : มีนาคม-ธนัวาคม 2563 
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เร่ิมต้นท่ี จ.ชุมพร 
วนัแรก               ชุมพร-เกาะเต่า 
06.30/12.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าเรอืเรว็ลมพระยา อ่าวทุ่งมะขามน้อย หาดทรายร ีจ.ชุมพร 
07.00/13.00 น. ออกเดนิทางโดย เรอืเรว็ ลมพระยา คาตามารนั ทีท่นัสมยัทีส่ดุมุ่งหน้าสู ่เกาะเต่า  
08.45/14.45 น. ถงึท่าเรอืแม่หาดเกาะเต่า เจา้หน้าทีจ่ากรสีอรท์ชปู้ายรอใหก้ารตอ้นรบั น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั อสิระพกัผ่อนภายใน     

รสีอรท์ หลงัจากการเดนิทางตามสบาย 
12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (1) 
16.00 น.  น าท่านสมาชกิเดนิทางสู ่จดุชมวิว Love Koh Tao ถ่ายรปูมมุสงู เกบ็ความสวยงามของเกาะเต่าแบบพาโนราม่า 

( ค่าธรรมเนียมขึน้เกาะนางยวนนกัท่องเทีย่วตอ้งช าระเอง ) 
17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสมาชกิเดนิทางกลบัรสีอรท์ 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัท่ีสอง        เกาะเต่า-เกาะนางยวน ด าน ้าชมปะการงั 
07.00 น.           รบัประทานอาหารเชา้ (3) หลงัจากนัน้เตรยีมตวัเดนิทางไปด าน ้าชมปะการงั 
09.00 น. ออกเดนิทางจากทีพ่กัโดยเรอืทอ้งถิน่น าท่านด าน ้าตืน้ยงัจุดต่างๆ รอบเกาะเต่า 
12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่งแบบปิกนิกบนเรอื (4) 

น าท่านสมาชกิเดนิทางสู ่เกาะนางยวน ซึง่เป็นเกาะทีน่่าเทีย่วทีส่ดุตดิ 1ใน 10ของโลก ใหท้่านสมาชกิอสิระกบัการด า
น ้าชมปะการงั และขึน้สูจุ่ดชมววิของเกาะเพื่อชมชายหาด 3หาดทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยหาดทรายสขีาวทีง่ดงามทีส่ดุ 
( ค่าธรรมเนียมขึน้เกาะนางยวนนกัท่องเทีย่วตอ้งช าระเอง ) 

17.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสมาชกิเดนิทางกลบัทีพ่กั 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (5) 

จากนัน้จะเลอืกเดนิชมความสวยงามยามค ่าคนืของเกาะเต่า หรอืเลอืกพกัผ่อนตามอธัยาศยัภายในรสีอรท์ 
 

วนัท่ีสาม           เกาะเต่า-ชุมพร-กรงุเทพฯ 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลงัจากนัน้เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.30 น. เดนิทางกลบัสูท่่าเรอืแมห่าด อ าลาทีพ่กัและความประทบัใจ 
10.45/14.45 น. ออกเดนิทางโดย เรอืเรว็ ลมพระยา คาตามารนั ทีท่นัสมยัทีส่ดุมุ่งหน้าสูช่มุพร 
11.15/16.15 น. ถงึ ท่าเรอืลมพระยา อ่าวทุ่งมะขาม หาดทรายรี จ.ชมุพรดว้ยความปลอดภยั  แยกยา้ยกนัเดนิทางกลบัพรอ้มกบั

ความประทบัใจจากการเดนิทางในครัง้นี้  
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หมายเหต ุ:  การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง 
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โปรโมชัน่ 4990 จองภายใน  มีนาคม-เมษายน 2563 เท่านัน้ 

 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่าเรือเร็วลมพระยา ไปกลบัชุมพร-เกาะเต่า 
 ค่าท่ีพกั 2คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 6 ม้ือ 
 ค่าเรือด าน ้าต้ืนรอบเกาะเต่า พร้อมอุปกรณ์ด าน ้า 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าเคร่ืองบิน และค่ารถจากกรุงเทพฯหรือจงัหวดัอ่ืน 
× ค่าธรรมเนียมข้ึนเกาะนางยวน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆถา้มี 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 
× ช าระบัตรเครดิต + 3% 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. หลงัการจอง มัดจ าท่านละ 2,500 บาท ในกรณเีทศกาลจ่ายเต็มราคา 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใชส้ าหรับการ
ใส่ช่ือตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรับทวัร์เคร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

                                                       อตัราค่าบริการ ท่านละ 
ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน 5,200 .- 

เดก็อาย ุ3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (เสริมเตียง) 5,200 .- 
เดก็อาย ุ3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไม่เสริมเตียง) 4,500 .- 
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เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด แต่เก็บค่าใชจ่้ายตามจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าเตม็จ านวน และเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 3 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั / เทศกาลต่างๆ15วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน
การเดินทางได ้
 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของเรือ สภาพ
อากาศ ณ วนัเดินทาง เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงตามท่ี
ก าหนดไว ้

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ ามนัข้ึน ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ 
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ราคาค่าน ้ามนัและภาษีน ้ามนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เน่ืองจากสภาพอากาศ หรืออ่ืนๆท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได้ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ
สถานท่ีและเวลา  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ บาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของมคัคุเทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของท่ีมีค่า อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผู ้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบติัเหตุจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่าน 
ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

6. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัร์ทั้งหมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ 
เง่ือนไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอ้แลว้ 

 
 
 
 


