
 

 

 

 

 

 



 
วันท่ีแรก  อิสระตามอัธยาศัย 

XX อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย NAMAKA RESORT KAMALA ระดับ 5 ดาว 

           

           
 

วันท่ีสอง ด าน ้าดูปะการัง 3 เกาะ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

รอบเช้า 

07.30 น. รถรับท่านจากโรงแรมทีพั่ก มุ่งหน้าสู่ท่าเรอื 

08.30 น. เดินทางถึงท่าเรอื เช็คอินและรับอุปกรณด์ าน ้า พิเศษ บริการเคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ 

อาหารว่าง 

09.00น.  ออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน โดยเรอืสปดีโบ๊ท ด าน ้าตื้นชมปะการัง และฝูงปลา

สวยงามมากมาย 

10.00น.  เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ย ด าน ้าตื้นชมปะการัง 



 
11.00น.  ออกเดนิทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน ้าและชมความสวยงาม

ของชายหาด 

12.30น.  ออกเดนิทางกลับสู่ท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ 

 

 
 

แพคเกจทัวร์น้ีส าหรับเดินทางช่วงเช้า หรือ ช่วงบ่าย เท่าน้ัน ลูกค้าสามารถเลือกรอบได้คะ 

 

รอบบ่าย 

12.30น.  รถรับท่านจากโรงแรมทีพั่ก มุ่งหน้าสู่ท่าเรอื 

13.30น.  เดินทางถึงท่าเรอื เช็คอินและรับอุปกรณด์ าน ้า พิเศษ บริการเคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ 

อาหารว่าง 

14.00น.  ออกเดนิทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน โดยเรอืสปดีโบ๊ท ด าน ้าตื้นชมปะการัง และฝูงปลา

สวยงามมากมาย 

15.00น.  เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ย ด าน ้าตื้นชมปะการัง 



 
16.00น.  ออกเดนิทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน ้าและชมความสวยงาม

ของชายหาด 

17.00น.  ออกเดนิทางกลับสู่ท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศและ ระดับน ้าทะเล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาน้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับ เดินทางต้ังแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรณีเดินทาง 1 ท่าน ช าระเพ่ิม 600 บาท 

****ราคาน้ีส าหรับช าระเงินภายในเดือนตุลาคมและเต็มจ านวนเท่าน้ัน**** 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าเรือสปีดโบ๊ท 

 ค่ารถรับส่ง-โรงแรม - ท่าเรือ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  

 ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  

 อุปกรณ์ หน้ากากด าน ้า เส้ือชูชีพ  

ประเภทหอ้งพกั 

พเีรยีดวนัเดนิทาง 

1 ต.ค. - 30 พ.ย 63 

(ราคาส าหรบัผู้ใหญ่ ท่านละ) ส าหรบัเดินทางวัน เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

Deluxe  Seaview 1,699 



 
 ไกด์น าเที่ยว เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ 

 ค่ารถรับส่ง-สนามบิน  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ 

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จ านวนผู้

เข้าพักและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือ

ส ารองท่ีน่ัง กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการ

ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 

9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศใน

ปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

** เน่ืองจากแพ็คเกจน้ีเป้นราคาโปรโมช่ัน กรณีลูกค้ามีเหตุยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

คืนเงินทุกกรณี ** 



 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่

คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้น

ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 


