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วนัทีแ่รก ทวัรเ์กาะไข ่(คร ึง่วนั) เชา้ / หรอืบา่ย  
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โปรแกรมทวัรเ์กาะไข ่(คร ึง่วนั รอบเชา้) 

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

ระยะทาง)  

08.30 น.  ถงึท่าเรอืเอเชยีมารน่ิา เช็คอนิ รับขอ้มูลเกีย่วกบัทัวร ์( บรกิาร ชา,กาแฟ ) 

09.00 น. ออกจากท่าเรอืเอเชยีมารน่ิา มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่

09.20 น.    ถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิกบัการด าน ้า ดปูะการัง วา่ยน ้าผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายทีส่วยงาม 

10.20 น.    ออกเดนิทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุย้เพื่อว่ายน ้า ด าน ้าดูปะการัง ซึง่เต็มไปดว้ยปะการังที่สวยงามและ

หลากสสีนั 

11.00 น. ออกจากเกาะไขนุ่ย้ไปยังเกาะไขน่อกเพือ่ผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดปูลาหลากสสีนั 

12.30 น. เดนิทางออกจากเกาะไขน่อกมุ่งหนา้สูท่่าเรอืเอเชยีมารน่ิา และสง่กลบัโรงแรมโดยสวสัดภิาพ 

หรอื โปรแกรมทวัรเ์กาะไข ่(คร ึง่วนั รอบบา่ย) 

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

ระยะทาง)  

13.00 น.  ถงึท่าเรอืเอเชยีมารน่ิา เช็คอนิ รับขอ้มูลเกีย่วกบัทัวร ์และมบีรกิารชา กาแฟ 

13.30 น. ออกจากท่าเรอืเอเชยีมารน่ิา มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่

13.50 น.    ถงึเกาะไขใ่น เพลดิเพลนิกบัการด าน ้า ดปูะการัง วา่ยน ้าผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายทีส่วยงาม 

14.50 น.    ออกเดนิทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุย้เพื่อว่ายน ้า ด าน ้าดูปะการัง ซึง่เต็มไปดว้ยปะการังที่สวยงามและ

หลากสสีนั 

15.50 น. ออกจากเกาะไขนุ่ย้ไปยังเกาะไขน่อกเพือ่ผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น ้าทะเลใส และดปูลาหลากสสีนั 

17.00 น. เดนิทางออกจากเกาะไขน่อกมุ่งหนา้สูท่่าเรอืเอเชยีมารน่ิา และสง่กลบัโรงแรมโดยสวสัดภิาพ 

**เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั** 

พกัที ่ THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว  
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วนัทีส่อง  อสิระตามอธัยาศยั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั ( Check-Out ประมาณ 12.00 น.) 

 

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

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่/ ทา่น 

ซือ้1 แถม 1 

 

เสาร ์- อาทติย ์ 

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เดอืนตลุาคม - 23 ธนัวาคม 2563 

2,999 

(เฉลีย่คนละ 1,500 บาท) 

เสาร ์- อาทติย ์ 

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

24 ธนัวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 

3,999 

(เฉลีย่คนละ 2,000 บาท) 

เสาร ์- อาทติย ์ 

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

6 มกราคม - 9 กมุภาพนัธ ์2564 

18 กมุภาพนัธ ์- 30 เมษาบน 2564 

3,499 

(เฉลีย่คนละ 1,750 บาท) 

 

***ชว่งพคีซซี ัน่ และชว่งเทศกาลตา่งๆ กรณุาสอบถามราคาอกีคร ัง้*** 

****************************** 
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หมายเหตุ :  

1. กรณีทีเ่รอืไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดว้ยสาเหตขุองสภาพอากาศหรอืเหตุอืน่ๆ โดยค านงึถงึความปลอดภัย 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี โดยสามารถเลือ่นเป็นพเีรยีดอืน่ๆ ทีบ่รษัิทฯ มไีด ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่บรษัิทฯก าหนด 

ราคาและรายการอาจมเีปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากภัยธรรมชาต ิเช่น พายุไตฝุ่้น ปฏวิัตแิละอืน่ๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ

การจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรือ

ยกเลกิไดทุ้กกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ทีพ่ัก พรอ้มอาหารเชา้ The Nature Phuket ระดบั 5 ดาว 1 คนื 

 รถรับ-สง่ จากโรงแรมทีพ่ัก-ท่าเรอืเอเชยีมารน่ิา 

 อาหารวา่ง ผลไม ้เครือ่งดืม่  

 คา่จา้งมัคคเุทศกบ์นเรอื 

 เสือ้ชชูพี คา่ประกนัอบุัตเิหตบุนเรอื (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิบารใ์น

หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถาม

กอ่นการใชบ้รกิาร) 
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 คา่ใชจ้า่ยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิตั ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 คา่ Gala Dinner กรณีเขา้พักในชว่งวนัที ่31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดสูถานการณจ์ านวนผูเ้ขา้พักและจะแจง้ใหท้ราบอกี

ครัง้)  

  คา่ทปิพนักงานขบัเรอื และไกดน์ าเทีย่ว  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดัชือ่
ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลิกการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายาม
อย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื

เงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก

กรณี 
4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบุคคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

5. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรอื ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้
ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

7. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่ง

โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้
เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ 
หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผิดชอบจากสายการบิน และที่

ส าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพ

ทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสุขภาพระหวา่ง

เดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 
9.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากดัความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับ

จรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


