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วันแรก

ล ูกค้าเลือก
...

วันที่สอง
07.30 น.
08.30 น.
09.00 น.
09.30 น.

10.30น.

11.30 น.

12.30 น.
13.30 น.

กรุ งเทพฯ – ชุมพร
ลูกค้าเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ถนนข้าวสาร รบกวนเดินทางมาก่อนเวลารถออกประมาณ 1
ชัว่ โมง
o รอบ เช้า 06.00 –14.45 น.
o รอบคา่ 21.00 – 08.45 น.
เช็คอินเข้าที่พกั เกาะเต่ามนตรา รีอสอร์ท ในห้องซ ูพีเรีย พักผ่อนตามอัธยาศัย เป็ นรีสอร์ทค่อนข้าง
ใหญ่ใน เกาะเต่า เหมาะสาหรับผูต้ อ้ งการมาพักผ่อนอย่างสงบ อยู่ห่าง จากท่าเรือ เกาะเต่า ประมาณ
200 เมตร สามารถเดินจากรีสอร์ทถึงแหล่งชุมชนใจกลาง เกาะเต่า ได้อย่างสะดวกสบาย

ดานา้ เกาะเต่า เกาะนางยวน
รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
รถรับ ณ บังกะโล ตามจุดบนเกาะเต่า
รับอุปกรณ์ ชาระค่าขึน้ เกาะนางยวน คนไทย 30 บาท ฝรัง่ 100 บาท เรือออกจากท่าเทียบเรือแม่
หาด
ดาน้า(จุดที่ 1) อ่าวฉลามเป็ นแหล่งที่อยู่ของเหล่าฉลามครีบดา นับเป็ นฉลามที่พบได้บ่อยที่สดุ ในทะเล มี
นิสเั ชื่อคน สามารถว่ายเข้ามาขออาหารได้จากมือ เป็ นที่ชื่นชอบของเหล่า นักดานา้ มีโอกาสเจอฉลาม
99 เปอร์เซ็นค่ะ
ดาน้า(จุดที่ 2) อ่าวลึก เป็ นอาวมีลกั ษณะโค้งกว้างมากที่สดุ ของเกาะเต่า จึงเป็ นที่มาของ ของชื่ออ่าว
เป็ นจุดดานา้ ที่สวยงามอีกจุดหนึง่ ของเกาะเต่า มีแนวปะการังนา้ ตืน้ และปลาน้อยใหญ่ตามแนวปะการัง มี
ความลึกประมาณ 12 เมตร
ดาน้า(จุดที่ 3) อ่าวหินวง เป็ นจุดที่แยกจากจุดอื่นบนเกาะ อ่าวหินวง อ่าวที่มีปลายแหลมทัง้ สองข้าง
โค้งเข้าหากัน อ่าวนีจ้ ะไม่มีหาดทราย จะมีหินขนาดใหญ่ตงั้ อยู่เรียงราย ทับซ้อนกันจนได้ชื่อว่า "อ่าวหิน
วง" คุณสามารถนอนไกวเปลและชื่นชมบรรยากาศแสนสงบอ่าวหินวงอาจมีนกั ดานา้ ที่มาดานา้ "กอง
หินวง" พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก หามุมสบายพร้อมกับชมบรรยากาศ
ท่ามกลางธรรมชาติ
ดาน้า(จุดที่ 4) อ่าวม่วง เป็ นจุดดานา้ ที่ได้รบั คสามนิยมจากนักดานา้ เป็ นอย่างมาก โดยจุดดานา้ แห่งนี้
มีความลึกประมาณ 10 เมตร เป็ นแหล่งปะการังนา้ ตื้นที่สวยงาม มีแนวโขดหินนา้ ลึกตลอดแนวชายฝัง่
ดาน้า(จุดที่ 5) เกาะนางยวน ความมหัศจรรย์สวรรค์แห่งการพักผ่อน ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน
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16.00น.

วันที่สาม
07.00 น.
ล ูกค้าเลือก

ราคารวม

ราคาไม่รวม

10 ของโลก เกาะนางยวนประกอบด้วยเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสันทรายสีขาว ตัดกับ
นา้ ทะเลสีฟ้าใส จนกลายเป็ นอ่าวส่วนตัวถึง 3 อ่าว บริเวณรอบเกาะยังมีแนวปะการัง และปลาการ์ตนู
ตัวน้อยใหญ่ แหวกว่ายมาให้คณ
ุ ชมอย่างเพลิดเพลินจากนีบ้ นยอดเขายังมีจดุ ชมวิว ด้วยเส้นทางที่
สะดวกสบาย สามารถชมพระอาทิตย์ขนึ้ และตกได้ในหาดเดียวกัน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะ
นางยวนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก
เดินทางกลับสูเ่ กาะเต่า พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน จิบชาและกาแฟ สุดโรแมนติก...
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมรถรับส่ง อุปกรณ์ดานา้ อาหารเช้า อาหารเที่ยง เครื่องดื่มและประกันชีวิต
แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขึน้ เกาะนางยวน

ช ุมพร(เกาะเต่า) – กร ุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า
o รอบ เช้า 10.15 –20.30 น. เช็คเอาท์ที่รีสอร์ท 09.30 น.
o รอบบ่าย 14.45-24.30 น. เช็คเอาท์ที่รีสอร์ท 12.30 น.
ลูกค้าเดินทางมาที่ท่าเรือเกาะเต่า เพื่อข้ามไปยังท่าเรือชุมพร มีบริการทรานเฟอร์ รอรับที่ทา่ เรือ เพื่อเดินทางกลับเข้า
กรุงเทพฯ










ที่พกั 2 คืน /นอนห้องละ 2 ท่าน
อาหารเช้า
รถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ชุมพร)
ทริปดานา้ เกาะเต่า เกาะนางยวน + อาหารกลางวัน
ประกันอุบตั เิ หตุ เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
Not include Vat 7%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรมเนียมอุทยาน เกาะนางยวน คนไทยท่านละ 30 บาท ต่างชาติ 100 บาท

กาหนดวันเดินทาง /จองขัน้ ต่า 2 ท่าน (ราคานี้เป็ นราคาต่อท่าน)
1-30 เม.ย.61 /1-15 ก.ค.61
1-15 ก.ย.61

1 พ.ค.61 – 30 มิ.ย.61
16 ก.ย.61 – 31 ต.ค.61

16 ก.ค.61-31 ส.ค.61

ผูใ้ หญ่/ท่าน 5,990 บาท
ผูใ้ หญ่
5,599 บาท
ผูใ้ หญ่
6,550 บาท
เด็ก 4-10 ปี 3,000 บาท
เด็ก 4-10 ปี 3,000 บาท
เด็ก 4-10 ปี 3,000 บาท
** เช็คที่นงั ่ และห้องว่าง ก่อนการเดินทาง หลังจากบริษทั คอนเฟริม แจ้งการ ชาระเงิน อีกครัง้ **
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งื่อนไขเการจองและสารองที่นงั่ :
1. วางเงินมัดจา ณ วันที่ทาการจอง 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
ชาระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชือ่ บัญชี บริษทั ฮิปโป เทคโนโลยี จากัด
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
สาขา สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บญ
ั ชี
028-1-18614-0
กสิกรไทย
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง อีเมล์ account@hippooontour.com ID Line: zizzeedotcom
พร้อมเขียนชือ่ เบอร์ตดิ ต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กร ุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็ นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจาเป็น
เงื่อนไขการเดินทาง :
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลา
หรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าบริการในส่วนนัน้ คืนได้
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึน้ ด้วยเหตุสดุ วิสยั เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง
การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ การจราจร และอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้
รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อนื่ ๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษทั ฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด ในทุกกรณี
* การเลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ จะไม่สามารถเลือ่ น
การเดินทางได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-1166767 086-3394174-5 วราภรณ์
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