
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีแ่รก ทวัรเ์กาะไข ่(ครึง่วนั) เชา้ / หรอืบา่ย  

โปรแกรมทวัรเ์กาะไข ่(ครึง่วนั รอบเชา้) 

07.15-07.30 น. รถรับจากโรงแรมทีพ่ัก (ตัวเมอืงภเูก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คดิเพิม่ตามระยะทาง)  

08.30 น.  ถงึทา่เรอืเอเชยีมารนิา่ เช็คอนิ รับขอ้มลูเกีย่วกับทัวร ์( บรกิาร ชา,กาแฟ ) 

09.00 น. ออกจากทา่เรอืเอเชยีมารนิ่า มุง่หนา้สูเ่กาะไข ่

09.20 น.    ถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิกับการด าน ้า ดปูะการัง วา่ยน ้าผอ่นคลาย และพักผอ่นบนหาดทรายทีส่วยงาม 

10.20 น.    ออกเดนิทางจากเกาะไขใ่นไปยังเกาะไขนุ่ย้เพือ่วา่ยน ้า ด าน ้าดปูะการัง ซึง่เต็มไปดว้ยปะการังทีส่วยงามและหลากสสีนั 

11.00 น. ออกจากเกาะไขนุ่ย้ไปยังเกาะไขน่อกเพือ่ผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดปูลาหลากสสีนั 

12.30 น. เดนิทางออกจากเกาะไขน่อกมุง่หนา้สูท่า่เรอืเอเชยีมารนิ่า และสง่กลับโรงแรมโดยสวัสดภิาพ 

หรอื โปรแกรมทวัรเ์กาะไข ่(ครึง่วนั รอบบา่ย) 

12.00-12.15 น. รถรับจากโรงแรมทีพ่ัก (ตัวเมอืงภเูก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คดิเพิม่ตามระยะทาง)  

13.00 น.  ถงึทา่เรอืเอเชยีมารนิ่า เช็คอนิ รับขอ้มลูเกีย่วกับทัวร ์และมบีรกิารชา กาแฟ 

13.30 น. ออกจากทา่เรอืเอเชยีมารนิ่า มุง่หนา้สูเ่กาะไข ่

13.50 น.    ถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิกับการด าน ้า ดปูะการัง วา่ยน ้าผอ่นคลาย และพักผอ่นบนหาดทรายทีส่วยงาม 

14.50 น.    ออกเดนิทางจากเกาะไขใ่นไปยังเกาะไขนุ่ย้เพือ่วา่ยน ้า ด าน ้าดปูะการัง ซึง่เต็มไปดว้ยปะการังทีส่วยงามและหลากสสีนั 

15.50 น. ออกจากเกาะไขนุ่ย้ไปยังเกาะไขน่อกเพือ่ผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดปูลาหลากสสีนั 

17.00 น. เดนิทางออกจากเกาะไขน่อกมุง่หนา้สูท่า่เรอืเอเชยีมารนิ่า และสง่กลับโรงแรมโดยสวัสดภิาพ 

**เวลาและสถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ** 

พกัที ่ THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว  
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วนัทีส่อง  อสิระตามอธัยาศยั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย ( Check-Out ประมาณ 12.00 น.) 

 

****************************** 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่/ ทา่น 

ซือ้1 แถม 1 
 

เสาร ์- อาทติย ์ 
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

เดอืนตลุาคม - 23 ธนัวาคม 2563 

2,999 
(เฉลีย่คนละ 1,500 บาท) 

เสาร ์- อาทติย ์ 
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

24 ธนัวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 

3,999 
(เฉลีย่คนละ 2,000 บาท) 

เสาร ์- อาทติย ์ 
และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

6 มกราคม - 9 กมุภาพนัธ ์2564 
18 กมุภาพนัธ ์- 30 เมษาบน 2564 

3,499 
(เฉลีย่คนละ 1,750 บาท) 

 

***ชว่งพคีซซี ัน่ และช่วงเทศกาลตา่งๆ กรณุาสอบถามราคาอกีคร ัง้*** 

****************************** 

หมายเหต ุ:  

1. กรณีที่เรอืไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดว้ยสาเหตุของสภาพอากาศหรอืเหตุอืน่ๆ โดยค านงึถงึความปลอดภัย บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี โดยสามารถเลือ่นเป็นพเีรยีดอืน่ๆ ทีบ่รษัิทฯ มไีด ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่บรษัิทฯก าหนด ราคาและ

รายการอาจมเีปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ้่ น ปฏวัิตแิละอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิเต็มจ านวน  พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองที่น ั่ง กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืยกเลกิได ้

ทกุกรณี 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ทีพ่ัก พรอ้มอาหารเชา้ The Nature Phuket ระดับ 5 ดาว 1 คนื 

 รถรับ-สง่ จากโรงแรมทีพ่ัก-ทา่เรอืเอเชยีมารนิ่า 

 อาหารวา่ง ผลไม ้เครือ่งดืม่  

 คา่จา้งมัคคเุทศกบ์นเรอื 

 เสือ้ชชูพี คา่ประกันอบัุตเิหตบุนเรอื (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามกอ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

 คา่ Gala Dinner กรณีเขา้พักในชว่งวันที ่31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดสูถานการณ์จ านวนผูเ้ขา้พักและจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้)  

  คา่ทปิพนักงานขับเรอื และไกดน์ าเทีย่ว  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 


