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แพ็คเกจภูเก็ต ทัวร์ด้ำน้ำเกำะรำชำ เกำะเฮ 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรมบ้ำนกะรนรีสอร์ท ห้องควีน 3 ดำว พร้อมอำหำรเช้ำ

เลือกใช้สิทธิ์ [เรำเที่ยว ด้วยกัน] รับส่วนลดค่ำที่พัก 40%

เดินทำงแบบอิสระด้วยตัวเอง ไม่มเี จ้ำหน้ำที่อำ้ นวยควำมสะดวก
รวมที่พัก 2 คืน - ทัวร์ด้ำน้ำเกำะรำชำ เกำะเฮ ด้วยเรือยอร์ช เต็มวัน - อำหำร 5 มือ
รถรับส่งหน้ำหำดกะรน 1 รอบต่อกำรเข้ำพัก
ไม่รวมค่ำเดินทำง - ค่ำอำหำรบำงมือ - ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว - ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร
ทังหมดหลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว
เลือกวันเดินทำงได้เอง ส้ำหรับ 2 ท่ำนขึนไป เดินทำงวันนี-31ต.ค. 63
วันที่1
..........
..........

วันที่2
เช้า

รำคำเริ่มต้นเพียง ท่ำนละ

2,990.-

อิสระเดินทำงเอง - ที่พัก โรงแรมบ้ำนกะรนรีสอร์ท หำดกะรน จ.ภูเก็ต - บริกำรรถรับส่งหำดกะรน
อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ)
อิสระเช็คอินเข้าที่พกั โรงแรมบ้ำนกะรนรีสอร์ท พักห้องควีน 3 ดำว
(ไม่มรี ถบริการรับ-ส่ง สนามบินที่พัก)
บริกำรรถรับส่ง หน้ำหำดกะรน (เป็นรถจากรีสอร์ทจัดไว้บริการให้ 1 รอบ ต่อการเข้าพัก ต้องการใช้บริการ
โปรดสอบถามเวลารถออก ได้ที่ พนักงานต้อนรับของรีสอร์ท ในวันเข้าพัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มบี ริการอาหารค่่า)
ทริปเรือยอร์ท (เต็มวัน) เทีย่ วเกำะเฮ เกำะรำชำ ชมพระอำทิตย์ตก เดินทำงด้วยเรือคำตำมำรัน
(บริกำรอำหำรเช้ำ-เที่ยง)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่1)
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ล่องเรือยอร์ช ทัวร์เกำะเฮ เกำะรำชำ ชมวิวพระอำทิตย์ตก ชมความสวยงามของท้องทะเล สนุกสนานกับ
กิจกรรมทางน้่า ไม่ว่าจะเป็น การด่าน้่าลึก การเล่นพาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ้ท พร้อมพักทานอาหารกลางวัน
บนเรือยอร์ช แวะเกาะเฮท่ากิจกรรมมากมาย เรือลากร่ม เรือกล้วย และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือยอร์ซ
พร้อมนั่งชมบรรยากาศไปรอบในการรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และไปแวะเล่นน้่าด่าน่้า ที่
เกาะราชา ที่มีชายหาด ที่ขาว ละเอียดสวยงาม ที่มีกิจกรรมด่าน่้า ดูปะการังหลาหลายสีสันใต้ท้องทะเล และฝูงปลา
อีกมากมายและเดินทางต่อไป เพิ่มเติมอาจจะมีกิจกรรมตกปลาแล้วแต่สภาพอากาศ ชมพระอาทิตย์ตกบนเรือยอร์ช
ที่สวยงาม บริเวณทางกลับอ่าวฉลอง
การเดินทางทัวร์เกำะเฮ เกำะรำชำ ชมพระอำทิตย์ตก ที่ง่าย และสะดวกประหยัดเวลามาก ใช้เวลาจากท่าเรือ
ฉลองเพียงแค่ 10-15 นาที ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวแบบไปเช้า – เย็นกลับ
07.00 น.
08.30 น.
09.30 น.

11.30 น.
12.30 น.
15.30 น.
18.00 น.

เย็น
วันที่3
เช้า
กลางวัน
12.00 น.

บริการรถรับจากโรงแรมที่พัก สู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกำะเฮ โดยเรือยอร์ช
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้่า ริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทาง
น้่ามากมาย เช่น ด่าน้่าลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมใน
ราคาโปรแกรมทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือยอร์ช คาตามารัน (มื้อที่2) พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามในท้องทะเล
ถึงเกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับการด่าผิวน้่า ดูปะการังหลากสีสัน ชื่นชมปลาสวยงาม และขึ้นเกาะราชา เพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด
ออกเดินทางจากเกาะราชา ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด
กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง รถตู้รอรับ และพาท่านกลับที่พัก

บริการอาหารค่่าในโรงแรม แบบเซ็ต พร้อมผลไม้ (มื้อที3่ )
จากนัน้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระพักผ่อน - อิสระเดินทำงกลับ โดยสวัสดิภำพ (บริกำรอำหำรเช้ำ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่4) จากนั้นอิสระพักผ่อน
บริการอาหารในโรงแรม แบบเซ็ต พร้อมผลไม้ (มือ้ ที่5)
เก็บสัมภาระอ่าลาที่พัก ให้ทา่ นอิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ เลือกวันเดินทำงได้เอง ส้ำหรับ 2 ท่ำนขึนไป เดินทำงวันนี-31ต.ค. 63
ผู้ใหญ่ และเด็ก พัก 2 ท่านต่อห้อง
พิเศษเพียง 2,990 บาท ต่อท่าน
พักเดีย่ ว โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติม

พักเดี่ยว โปรสอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติม / อัตรำนีส้ำหรับคนไทยเท่ำนัน
อัตรำนีเป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจ้ำนวนผู้เดินทำงไม่ถึงตำมที่ระบุในรำยกำร ฯลฯ โปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพิ่มเติม
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บริกำรรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถำมได้ที่ 0 2116 6395
บริกำรเสริม รถเหมำส่วนตัว รับส่งเส้นทำง สนามบินภูเก็ต ส่ง หาดในยาง หรือ หาดในทอน หรือ หาดป่าตอง หรือ เมืองภูเก็ต
* รถตู้ 1,000 บำท (นั่งได้ 4-10 ท่ำน) ต่อเที่ยว
* รถเก๋ง 800 บำท (นั่งได้ 1-3 ท่ำน) ต่อเที่ยว
สนใจบริกำรรถเช่ำ โปรดส้ำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันรำคำถูก คลิก

116 6395

etravelway.com/airticket

อัตรำนีรวม

1. พักโรงแรมบ้านกะรนรีสอร์ท ห้องควีน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
2. ทริปเรือยอร์ช (เต็มวัน) ด่าน้า่ ดูปะการัง เกาะราชา เกาะเฮ พร้อม อาหารกลางวัน 1 มือ้
3. บริการอาหารเซ็ต พรัอมผลไม้ ทีโ่ รงแรม มือ้ เย็น 1 มือ้ (มูลค่า 450 บาท)
4. บริการอาหารกลางวัน ทีโ่ รงแรม 1 มื้อ
5. รถรับส่งหน้าหาดกะรน (1รอบ ต่อการเข้าพัก)
อัตรำนีไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร (ไปกลับ)
2. ค่ารถรับส่ง สนามบิน หรือท่ารถ - ที่พัก - สนามบิน หรือท่ารถ และรถน่าเที่ยวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทิปเจ้าหน้าที่พาทัวร์ด่าน้่า
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ท่าการจอง)

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทังหมด
หลังจำกท่ำนท้ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัตติ ำมเงื่อนไขดังกล่ำว
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS300720

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 3 of 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Z6205

[Type text]

เงื่อนไขกำรจอง
* โปรดช้ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ้ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงจำกเจ้ำหน้ำที่แล้วทันที พร้อมส่งส่าเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ช่าระเงินค่ามัดจ่า หรือช่าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

* เนื่องจำกเป็นทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช้ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ้ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้
เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ่าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มี
ผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่ก่าหนด
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช่าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
6. เมื่อท่านได้ช่าระเงินทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก่าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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