แพ็กเกจ One Day Tour
ล่องเรือยอร์ช เที่ยวกาฮังบีช(เกาะเฮ)
เกาะราชา + ซันเซท
เดินทางท ุกวัน
เริ่มต้นเพียง

1,299.-

ราคาพิเศษสาหรับเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึน้ ไป
เส้นทางการเดินทาง
09.00-18.30 น. ล่องเรือยอร์ช คาตามารันเที่ยวกาฮังบีช(เกาะเฮ) – เกาะราชา – ซันเซ็ท

Day
1
เกาะเฮ
เกาะราชา
ซันเซ็ท
วันเดย์ทวั ร์ ล่องเรือยอร์ช-กาฮังบีช (เกาะเฮ)-เกาะราชาใหญ่-ดาน้าชมปะการัง-ซันเซ็ท
08.30 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.45 น.
18.30 น.

ถึงจุดเช็คอิน......ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตรวจเช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจาก
ทัวร์ไกด์
ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช เกาะเฮ
เดินทางถึง กาฮังบีช ทัวร์ไกด์ นาลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลสิ่ง
อานวยความสะดวก บริการต่างๆ ณ กาฮังบีช ลูกค้าทุกท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ดานา้ ตื้น
จากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดานา้
“กาฮังบีช” มีกิจกรรมทางนา้ คอยให้บริการแก่ลกู ค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท (เรือลาก
กล้วย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟิ์ วิ่ง (ดานา้ ลึก) , ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล)
**มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ**

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกาฮัง
ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปเกาะราชาใหญ่
ถึง เกาะราชาใหญ่ นาลูกค้าทุกท่านว่ายนา้ ชมปะการังที่ อ่าวคอนแค เพื่อสัมผัสความ
สวยงามของปะการังนา้ ตื้น และปลาสวยงามหลากหลายสีสนั (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
นาท่านขึน้ เกาะราชา เพื่อสัมผัสกับความละเอียดของเม็ดทรายและท่านสามารถว่ายนา้ เพื่อ
ชมแนบประการังนา้ ตื้นจากบริเวณชายหาดได้
ออกเดินทางจาก เกาะราชา สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตย์ตกระหว่าง
เดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง
เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหต ุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้าทะเล

อัตราค่าบริการ
เวลา 09.00-18.30 น.
เปิดบริการท ุกวัน

ผูใ้ หญ่
1,299 บาท/ท่าน

เด็ก 4-11 ปี
1,099 บาท/ท่าน

กรณีตอ้ งการรถรับ-ส่ง
เส้นทาง ไป-กลับ
โซนที่ 1 : ตัวเมืองภูเก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดราไวย์,
หาดในหาน, หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดป่ าตอง
โซนที่ 2 : แหลมพันวา, โบ๊ทลากูน, หาดกมลา, หาดสุรนิ ทร์, หาดบาง
เทา, ลากูนา่
โซนที่ 3 : หาดลายัน, หาดในทอน, หาดในยาง, หาดไม้ขาว, อ่าวปอ,
สนามบิน
หมายเหต ุ ราคาเหมารถต้ ู สาหรับ 7 – 10 ท่าน

แบบจอย (ท่านละ)
200.-

เหมารถต้ ู (คันละ)
1,300.-

300.-

1,500.-

-

1,500.-

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. กรณีเป็ นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. ค่าเรือยอร์ช ตามที่ระบุในรายการ
2. ทัวร์ไกด์
3. อาหารกลางวัน (กาฮังบีช)
4. เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล (บริการบนเรือ)
5. เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช)
6. อุปกรณ์ดานา้ ตื้น (หน้ากากดานา้ ) , เสื้อชูชีพ
7. ประกันอุบัติเหตุ
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. รถรับส่ง ที่พกั -ท่าเรือ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเ้ ดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่วงภาวะโควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

