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     ONE DAY TRIP ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์ 
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วนัที ่1 ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์เกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮงับชี)-ซนัเซท 
09.30 น. น ำท่ำนเดนิทำง ณ ท่ำเรือ ท ำกำรเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด ำน ้ำ พรอ้มฟังบรรยำยรำยละเอียด

โปรแกรมจำกมัคคเุทศก ์ 
10.30 น. ออกจำกทำ่เรอืเดนิทำงสูเ่กำะรำชำโดยเรอืเซลลิง่ยอรช์ คำตำมำรัน ถงึบรเิวณ อา่วคอนแคหรอื

อา่วสยาม เพือ่เลน่น ้ำ และตืน่ตำตืน่ใจไปกบักำรด ำน ้ำดปูะกำรัง ชมปลำสวยงำมหลำกสสีนั 
11.30 น. ออกเดนิทำงจำกอ่ำวคอนแค หรือ อ่ำวสยำม มุ่งหนำ้สู่ อา่วปะตก สนุกสนำนไปกับกำรเล่นน ้ำ 

หรือเพลดิเพลนิไปกับกำรถ่ำยรูปเก็บบรรยำกำศของโคง้
อำ่วหำดทรำยขำวละเอยีด  

12.00 น. ออกเดนิทำงจำกเกำะรำชำ มุง่หนำ้สูเ่กำะเฮ  
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ 
14.30 น. เดนิทำงถงึเกำะเฮ ท่ำนสำมำรถเล่นน ้ำ ด ำน ้ำตืน้ พักผ่อน

ตำมอัธยำศัย หรือจะเลือกสนุกสนำนไปกับกำรเล่นกฬีำ
ทำงน ้ำ อำท ิด ำน ้ำลกึ เดนิใตท้ะเล เรือลำกร่ม เรือลำก
กลว้ย และขี่เรือเร็ว (กจิกรรมทางน า้ไม่รวมในราคา
โปรแกรมทวัร)์ 

15.30 น. รบัประทานอาหารวา่ง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้และขนมทานเลน่) 
16.30 น. ออกเดนิทำงจำก กำฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน ้ำทีอ่า่ว

น า้บอ่ 
17.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทติยต์ก 

ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงยิง่ ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเป็น
ทีร่ะลกึ ดืม่ด ่ำกบับรรยำกำศพระอำทติยต์กสดุโรแมนตกิ  

18.00 น. น ำทำ่นลอ่งเรอืกลับสูท่ำ่เทยีบเรอืโดยสวัสดภิำพ  
 

 
 

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

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารทางการเมอืง สภาพการจราจร  

ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 
 

 

 

 เรอืเซลลิง่ยอรช์ ไป-กลบั 
 คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ 
 อปุกรณ์ด าน า้ เสือ้ชูชพี snorkeling 
 คา่อทุยานส าหรบัคนไทย 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

 

 

 

อัตรำคำ่บรกิำรรวม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

         เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส ำเนำบัตรประชำชน หลังจำกท ำกำรจองทัวร ์
2 วัน  หำกไม่ช ำระตำมทีบ่รษัิทก ำหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญำตตัดทีน่ั่ง
เพือ่ใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

 เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่นการ
เดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงั
คณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็น
จรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใด
ท ัง้สิน้ 
 

           เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 2 

ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

อัตรำคำ่บรกิำรไมร่วม 


