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Dinner Sunset 

ลอ่งยอรช์ดินเนอรช์มพระอาทิตยต์ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

พิเศษ!! ราคา  1,200 .- 
ราคาน้ีรวม : รถรบัสง่ อาหาร ไวน ์ไกด ์ช่างภาพ 

*** รบั-สง่ ฟรีป่าตอง กะตะ กะรน กะหลิ่ม ในเมือง *** 

หากนอกพ้ืนท่ีจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมค่ารถรบัสง่ (หากตอ้งการ)  

 

Dinner Sunset 

ลอ่งยอรช์ดินเนอรช์มพระอาทิตยต์ก 
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Day 

1 

 

Dinner  

Sunset 

วนัท่ี 1 ลอ่งยอรช์ดินเนอรช์มพระอาทิตยต์ก แหลมพรหมเทพ โดยเรือยอรช์ คาตามารนั 

 รบัสง่ฟรี ป่าตอง กะตะ กะรน กะหล่ิม ในเมือง  นอกพ้ืนท่ี มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมค่ารถรบัสง่ (หาก

ตอ้งการ) 

16.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจา้หนา้ที่ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

   16.30 น. – 

17.00 น. 

ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอรช์คาตามารัน ไปยังแหลมพรมเทพ พรอ้มชมบรรยากาศ ความ

สวยงามในทอ้งทะเล บรรยากาศเย็นสบาย เลือกมมุพกัผอ่น นัง่คยุไดต้ามอัธยาศัย 

   17.00 น. – 

19.00 น. 

จิบไวน(์ท่านละ 1 แกว้) ทานเสต็ก ซาชิมิ เนน้ถ่ายรปูสวยๆ ฟังเพลง ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

19.00 น. เดินทางออกจากแหลมพรมเทพ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง  ดื่มด า่กบับรรยากาศยามค า่คืน 

 

 

 

 

20.00 น. กลบัถึงท่าเรืออ่าวฉลอง และส่งท่านยังโรงแรมที่พกัโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจกบัภาพสวยๆ

จากชา่งภาพมืออาชีพ 

 หมายเหต:ุ  **ก าหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศและลมทะเล* 

 แพ็กเกจ ลอ่งเรือยอรช์ ( แบบจอย ) เรือออกทกุวนั 

เรือขนาด 25 ท่ีนัง่ , 35 ท่ีนัง่ , 45 ท่ีนัง่ 

( ขนาดเรือบริษทัจดัตามความเหมาะสมของจ านวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละวนั ) 
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ราคาผ ูใ้หญ่ ราคาเด็ก อาย ุ4-12 ปี 

1,200.- 1,000.- 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าอาหาร 1 มื้อ สเต็กไก่ ซาซิมิ เครื่องดื่ม ไวนท์่านละ 1 แกว้ 

2. ค่าเครื่องดื่ม น า้ดื่ม น า้หวาน ขนม ผลไม ้

3. เรือยอรช์ คาตามารัน ดินเนอร ์

4. รถรับส่งจากโรงแรมที่พกัในภเูก็ต 

5. ชา่งภาพ 

6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

7. กปัตนัเรือและพนกังานดแูลบนเรือ 

8. มคัคเุทศกช์ านาญงานในวันทวัร ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวก 

9. เสื้อชชูีพ 

10. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง  
11. ค่าธรรมเนียมเขา้อทุยานส าหรับคนไทย  

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

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

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
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การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 


