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ทวัรเ์กาะเตา่ เกาะนางยวน สวรรคข์องนกัด าน า้จากทัว่โลกและถือเป็นเกาะในฝันส าหรับ

นกัท่องเที่ยวหลายคนที่ครั้งหนึง่ตอ้งไดไ้ปเที่ยวชมเกาะแห่งนี้ 

 

 

 

 

 

เดินทางตัง้แต ่2 ท่านขึน้ไป 
 

เริ่มตน้เพียง  1,600.- 

One Day TRIP 
เกาะเต่า-เกาะนางยวน-เกาะพะงนั 
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เสน้ทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 ด าน ้าชมประการงั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงนั 

 

Day 

1 

 
 

เกาะเต่า 

เกาะนางยวน 

เกาะพะงนั 

ด าน ้าชมประการงั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงนั 

08.00-08.20 น. • บริการรถรับจากโรงแรม........ยังท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนการเดินทาง 

• พรอ้มบริการอาหารเชา้ อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง  

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat  มุง่หนา้สู่ เกาะเตา่  และเกาะนางยวน 

10.30 น. เดินทางถึง เกาะนางยวน สนุกสนานกบัการด าน า้ตื้นบริเวณ Japanese Gardan พกัผอ่นริม

ชายหาด และเดินขึน้จดุชมวิวทะเลแหวกอันเป็นเอกลกัษณข์องเกาะนางยวน  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ รา้นอาหารบนเกาะเต่า  

พกัผอ่นริมชายหาด และพายเรือคายัคบริเวณหนา้รา้นอาหาร 

13.00 น. เพลิดเพลินกบักิจกรรมด าน า้ตื้นดปูะการัง ชมสิ่งมีชีวิตใตท้อ้งทะเล ณ จดุด าน า้ตื้นเกาะเตา่ 

14.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยัง เกาะพะงนั 

15.00 น. น าทกุท่านลงเล่นน า้ ถ่ายรปุ และพกัผอ่นตามอัธยาศัยบริเวณ เกาะราฮมั ซ่ึงเป็นหนา้ผาริมหาด

สนบนเกาะพะงนั มีบันไดใหท้่านไดล้งไปสมัผสัน า้ทะเลใสสะอาด มองเห็นหมูป่ลาไดจ้ากบนผิวน า้ 

16.40-17.00 น. เดินทางกลบั เกาะสมยุ และส่งทกุท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ เด็ก 4-10 ปี 

1,600 บาท/ท่าน 1,300 บาท 
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เวลารถรบั 

บริการรถรบั-สง่จากท่ีพกัไปยงัท่าเรือ หากโรงแรมหรือท่ีพกัท่ีตัง้อย ูบ่นเขาและรถไม่สามารถขึ้นรบัได ้ให้

ลกูคา้มารอท่ีจดุนดัพบโดยเราจะแจง้สถานท่ีนดัหมายลว่งหนา้ใหท้ราบเมื่อลกูคา้ไดท้ าการจองทวัร  ์

หนา้ทอน / ละไม / สวนผีเส้ือ 07:30 – 07:50 น. 

เฉวง / เฉวงนอ้ย / บางปอ / บา้นใต ้ 07:40 – 08:00 น. 

แมน่ า้ / บ่อผดุ / เชิงมน / บางรักษ ์ 08:00 – 08:00 น. 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. กรณีเป็นชาวตา่งชาติโปรดติดตอ่สอบถาม 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. บริการอาหารเชา้และเที่ยง, น า้ดื่ม  
2. บริการรถรับส่งที่พกั-ท่าเรือ-ที่พกั 

3. มคัคเุทศกน์ าเที่ยวทางทะเล 

4. อปุกรณด์ าน า้ตื้น, เสื้อชชูีพ, อปุกรณพ์ายเรือคายัค,  

5. ประกนัภยัทางทะเล 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมขึน้เกาะนางยวน (คนไทยผูใ้หญ่ 50 บาท , เด็ก 25 บาท / ชาวตา่งชาติผูใ้หญ ่200 บาท,  เด็กตา่งชาติ 

100 บาท) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ นอกเหนอืจากที่ระบใุนโปรแกรม 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้)  

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 
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การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรณุาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้ริการ และหมายเหต ุก่อนท าการจองทวัร์ 

2. การส ารองที่นัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ิดตอ่  
3. เมื่อก าหนดวันเดินทางแลว้ กรณุาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 2 วันหรือตามที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หลงัจากยืนยันวัน

เดินทาง 

4. เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากช าระเงนิเรียบรอ้ยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงนิได ้

ทกุกรณี 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัรแ์ละจะไมร่ับผิดชอบตอ่ค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ 

การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อบุัติเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตาม

สถานที่เกิดเหนอื อ านาจควบคมุของบริษทั 

6. เมื่อท่านถอนตวัก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าใชจ่้ายคืนไดไ้มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น   

7. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมื้อ เป็นตน้ 

8. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. เมื่อตกลงช าระเงนิเพื่อการเดินทางกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้
ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 

 
 


