
Koh Tao Hillside Resort 3วััน 2คืืน

แพ็็คืเกจที่่�พ็ัก เกาะเต่่า
ที่่�พ็ัก + อาหาร + ที่ริปดำำานำ�า + ต่ั�วัเรือ + รถรับ-ส่่งที่่าเรือ

** ใช้้ไดำต่ั�งแต่่วัันน่� ถึง 31 ต่.คื. 21 **

3,290 ฿/ท่่าน
แถมฟรีี!! กรีะเป๋๋ากันนำ�า 10 Kg 2 ท่่าน/ 1 ใบ

รีาคา
เรี่�มต้้นเพีียง



DAY 1

DAY 2

DAY 3

ลููกค้้าเดิินทางถึึงท่าเรืือท่่งมะขามน้อย (ชุ่มพรื) ไม่เกิน 06.30 น. เพ่�อเตรืียมตัวข้�น
เรืือรือบ 07.00 น. ถึึงฝั่่�งเกาะเต่าเวลูาโดิยปรืะมาณ 08.45 น. รืถึจากทางโรืงแรืม
มารืับลููกค้้าท่�ท่าเรืือเพ่�อไปโรืงแรืม Check in ไดำ้หลััง 14.00 น. (หรืือตามแต่
เงื�อนไขทางโรืงแรืม) พักผ่่อนตามอัธยาศััย ฯ

ทานอาหารืเชุ้าท่�โรืงแรืม มื้ื�อที่่� 1 รืถึรืับลููกค้้าโดิยเวลูาปรืะมาณ 08.20 - 08.40 น. 
รือ Lobby โปรืแกรืม ดำำานำ�าดำูปะการังช้มื้ธรรมื้ช้าต่ิ เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าว
ฉลูาม , อ่าวลูึก , อ่าวหินวง , อ่าวม่วง โดิยเรืือใหญ่่ (รวัมื้อาหารกลัางวัันในที่ัวัร์ 
มื้ื�อที่่� 2 + อุปกรณ์์ดำำานำ�า)  จุดิดิำานำ�าข้�นอยู่กับสภาพอากาศั

ทานอาหารืเชุ้าท่�โรืงแรืม มื้ื�อที่่� 3 สอบถึามทางโรืงแรืมเรืื�องเวลูารืถึส่งท่�ท่าเรืือ 
รือบเรืือขากลูับ 10.15 น. ถึึงฝั่่�งท่าเรืือท่่งมะขามน้อย (ชุ่มพรื) เวลูา 11.45 น. 
โดิยปรืะมาณ ลููกค้้าเดิินทางกลูับโดิยสวัสดิิภาพ

รีายละเอีียดโป๋รีแกรีม

ห้้อีงพีัก (Room Type)

**กรณ์่ซื้ื�อรถรับส่่งจาก กที่มื้.**
ลููกค้้าเดิินทางมาขึ้้�นรถบััสปรับัอากาศขึ้องบัริษััทเรือเร็วลูมพระยาออกทุกวันท่�หน้า 

Gargen View Bungalow



Sea View Bungalow

Deluxe Sea View Bungalow

Koh Tao Hillside Resort

3 วััน 2 คืน

01 ก.ย. - 31 ต้.ค. 20,21
01 พี.ย. - 20 ธ.ค. 20

01 พี.ค. - 15 ก.ค. 20,21

16 ก.ค. - 31 ส.ค. 20,21
06 ม.ค.-30 เม.ย. 21

21 ธ.ค.-05 ม.ค. 21

Garden View
Bungalow

3,290/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 550

3,390/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 600

3,590/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 700

Sea View
Bungalow

3,690/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 700

3,890/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 775

3,990/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 850

Deluxe Sea
View Bungalow

3,990/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 825

4,190/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 925

4,190/ท่่าน
รืาค้าต่อท่าน 950

พีีเรีียดวัันเดินท่าง

** ใช้้ไดำต่ั�งแต่่วัันน่� ถึง 31 ต่.คื. 21 **
• เดิ็ก 0-2 ปี ฟร่ 
• เดิ็ก 3-10 ปี ไม่ม่เต่ยงเสริม 1,450/ท่าน
• เดิ็ก 3-10 ปี ม่เต่ยงเสริม 1,850/ท่าน
• Extra Bed ผู้ ใหญ่ เต่ยงเสริม ราค้า/ท่าน รวมอาหารเช้า 3,590/ท่าน



รีาคาแพี็คเกจรีวัม

ห้มายเห้ตุ้

ต้ั�วัเรีือีไป๋-กลับ

• ที่่�พ็ัก Koh Tao Hillside Resort 3 วััน 2 คืืน 
    (พ็ักบนเกาะที่่�พ็ักใกลั้ที่ะเลั พ็ัก 2 ที่่านใน 1 ห้อง) 
• ต่ั๋วัเรือ (ไป-กลัับ) (ที่่าเรือทีุ่่งมื้ะขามื้น้อย ชุ้มื้พ็ร-Hotel)(เกาะเต่่า)   
• อาหาร 3 มื้ื�อ (เช้้า 2 มื้ื�อ ที่่�โรงแรมื้, กลัางวััน 1 มื้ื�อ ในที่ัวัร์) 
• โปรแกรมื้ที่ัวัร์เต่็มื้วััน ดำำานำ�าช้มื้ธรรมื้ช้าต่ิ เกาะเต่่า เกาะนางยวัน อ่าวัฉลัามื้,อ่าวัลัึก,

อ่าวัหินวัง,อ่าวัมื้่วัง โดำยเรือใหญ่่” **จุดำดำำานำ�าอาจมื้่การเปลั่�ยนแปลังข้�นอยู่กับส่ภาพ็
อากาศ**

• รถรับ–ส่่ง (ไป-กลัับ) ที่่าเรือ-Hotel-ที่่าเรือ (เกาะเต่่า)

• ราคืาน่�เป็นราคืาต่่อ 2 ที่่าน แพ็็กเกจพ็ร้อมื้ที่่�พ็ักต่้องจองอย่างน้อย 2 ที่่านขึ�นไป
• ช้าวัต่่างช้าต่ิมื้่คื่าบริการเพ็ิ�มื้ ที่่านลัะ 500 บาที่
• ราคืาน่�ไมื้่รวัมื้คื่าอุที่ยาน
• ไมื้่รวัมื้ VAT 7 % แลัะหักภาษ่ ณ์ ที่่�จ่าย 3 %
• คื่าบริการดำังกลั่าวัยังไมื้่รวัมื้คื่าอุที่ยานหากมื้่การเร่ยกเก็บ   
• ราคืาน่�ส่ำาหรับคืนไที่ยเที่่านั�น
• กระเป่ากันนำ�า2ที่่าน/1ใบ

กรืณ่ลููกค้้าไม่ไดิ้ข้�นท่�ท่าเรืือท่่งมะขามน้อย

ท่่าเรีือี รีอีบไป๋ ถึง รีอีบกลับ ถึง รีาคา

ต้ั�วัเรีือี ไป๋-กลับ
ท่่าเรีือี สนามบิน ชุุมพีรี - เกาะเต้่า

06.00 น. 08.45 น. 10.15 น. 16.00 น.
ผู้้้ให้ญ่่ 700/ท่่าน
เด็ก 700/ท่่าน

ต้ั�วัเรีือี ไป๋-กลับ
ท่่าเรีือี สถานีรีถไฟ ชุุมพีรี - เกาะเต้่า

06.00 น. 08.45 น. 10.15 น. 12.45 น.
ผู้้้ให้ญ่่ 400/ท่่าน
เด็ก 400/ท่่าน

ต้ั�วัเรีือี ไป๋-กลับ
ท่่าเรีือี กรีุงเท่พี (ข้้าวัสารี) - เกาะเต้่า

21.00 น. 08.45 น. 10.15 น. 20.30 น.
ผู้้้ให้ญ่่ 1,300/ท่่าน

เด็ก 700/ท่่าน

ต้ั�วัเรีือี ไป๋-กลับ
ท่่าเรีือี สนามบิน สุรีาษฎรี์ - เกาะเต้่า

09.45 น. 15.00 น. 09.30 น. 14.15 น.
ผู้้้ให้ญ่่ 900/ท่่าน
เด็ก 500/ท่่าน

ต้ั�วัเรีือี ไป๋-กลับ
ท่่าเรีือีสถานีรีถไฟสุรีาษฎรี์ - เกาะเต้่า

08.00 น. 15.00 น. 09.30 น. 14.30 น.
ผู้้้ให้ญ่่ 900/ท่่าน
เด็ก 400/ท่่าน



ภาพีบรีรียากาศโรีงแรีม








