
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีแรก ทัวร์เกาะไข่ (คร่ึงวัน) เช้า / หรือบ่าย  

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (คร่ึงวัน รอบเช้า) 



07.15-07.30 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิด

เพ่ิมตามระยะทาง)  

08.30 น.    ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเก่ียวกับทัวร์ ( บริการ ชา,กาแฟ ) 

09.00 น.   ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ 

09.20 น.    ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการด าน ้า ดูปะการัง ว่ายน ้าผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาด

ทรายที่สวยงาม 

10.20 น.    ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพ่ือว่ายน ้า ด าน ้าดูปะการัง ซ่ึงเต็มไปด้วย

ปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน 

11.00 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพ่ือผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดูปลา

หลากสีสัน 

12.30 น. เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิ

ภาพ 

หรือ โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (คร่ึงวัน รอบบ่าย) 

12.00-12.15 น. รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิด

เพ่ิมตามระยะทาง)  

13.00 น.    ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเก่ียวกับทัวร์ และมีบริการชา กาแฟ 

13.30 น.   ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ 

13.50 น.    ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการด าน ้า ดูปะการัง ว่ายน ้าผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาด

ทรายที่สวยงาม 

14.50 น.    ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพ่ือว่ายน ้า ด าน ้าดูปะการัง ซ่ึงเต็มไปด้วย

ปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน 

15.50 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพ่ือผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดูปลา

หลากสีสัน 

17.00 น. เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิ

ภาพ 

**เวลาและสถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

พักท่ี THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว  

  



  
 

วันท่ีสอง  อิสระตามอัธยาศัย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ( Check-Out ประมาณ 12.00 น.) 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

 

ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน 

ซื้อ1 แถม 1 
 

เสาร์ - อาทิตย์  

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เดือนตุลาคม - 23 ธันวาคม 2563 

2,999 

(เฉลี่ยคนละ 1,500 บาท) 

เสาร์ - อาทิตย์  

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

24 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 

3,999 

(เฉลี่ยคนละ 2,000 บาท) 

เสาร์ - อาทิตย์  

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

6 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564 

3,499 

(เฉลี่ยคนละ 1,750 บาท) 
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18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษาบน 2564 

 

***ช่วงพีคซีซั่น และช่วงเทศกาลต่างๆ กรุณาสอบถามราคาอีกคร้ัง*** 

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

หมายเหตุ :  

1. กรณีที่เรือไม่สามารถออกเดินทางได้ ด้วยสาเหตุของสภาพอากาศหรือเหตุอื่นๆ โดยค านึงถึง

ความปลอดภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี โดยสามารถเล่ือนเป็นพีเรียดอื่นๆ ที่

บริษัทฯ มีได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า

บริษัทฯก าหนด ราคาและรายการอาจมีเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและ

อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองท่ีน่ัง 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์

นั้นๆ 

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน เมื่อจองและช าระเงินแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทาง เปล่ียนผู้

เดินทาง หรือยกเลิกได้ทุกกรณี 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 



 ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า The Nature Phuket ระดับ 5 ดาว 1 คืน 

 รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก-ท่าเรอืเอเชียมาริน่า 

 

 อาหารว่าง ผลไม้ เครือ่งดืม่  

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์บนเรือ 

 เส้ือชูชีพ ค่าประกันอุบัติเหตุบนเรือ (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ (กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าใชจ่้ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จ านวนผู้เข้าพักและ

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  

  ค่าทิปพนักงานขับเรือ และไกด์น าเที่ยว  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 


