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เดินทาง กมุภาพนัธ ์– เมษายน 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้เพียง 1,999.- 

ออกเดินทาง ตัง้แตผู่ใ้หญ่ 2 ทา่น ขึน้ไป 
 

แพ็กเกจสดุค ุม้ 
 กระบ่ี 3 วนั 2 คืน 

พิเศษ!! รวมรถรบั-สง่ สนามบินกระบ่ี 
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เสน้ทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีรับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรปูลานปูด า – ส่งโรงแรมที่พกั 

วนัท่ี 2 เลือก วันเดยท์วัร ์ – สง่โรงแรมที่พัก 

วนัท่ี 3 เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR – รา้นของฝาก – ส่งลกูคา้ท่ีสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี ่

 

Day 

1 

 

กระบ่ี 
 

เจา้หนา้ท่ีรบัท่ี สนามบินกระบ่ี หรือ บขส. กระบ่ี – ถ่ายรปูลานปดู า – สง่โรงแรมท่ีพกั 

xx.xx น. เจา้หนา้ที่รับที่ สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ 
 น าท่านถ่ายรปูกบั ลานปดู า หรือ อนสุาวรียป์ดู า ตัง้อยู่ที่ท่าเรือขนาบน า้ จดุตรงนีเ้ป็นจดุชมวิวชัน้ดีของ

เมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็น เขาขนาบน ้า ภเูขาสองลกูที่ตัง้อย่างโดดเดน่ริมแมน่ า้กระบี่ และเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองกระบี่ดว้ย 

14.00 น. จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั ทา่นสามารถเช็คอินดว้ยตวัเอง ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 

ท่านสามารถเลือกที่พกั ไดต้ามตวัเลือกที่ก าหนดไว ้ในแตล่ะโรงแรมจะมีราคาแตกตา่งกนั 

 

Day 

2 

 

กระบ่ี 

วนัเดยท์วัร ์

เลือกวนัเดยท์วัร ์ – สง่โรงแรมท่ีพกั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. เลือกวนัเดยท์วัร ์1 รายการ  
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1. ทวัรท์ะเลกระบ่ี ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat (เวลา09.00-14.00น.) 

- ทะเลแหวก Unseen Thailand สนัทรายที่เชื่อมระหว่าง เกาะไก่ เกาะทบั  

- ด าน า้ดปูะการัง พักผ่อนบนเกาะปอดะ ชมถ ้าพระนางและชมการปีนผาที่อ่าวไร่เลย์ กับบรรยากาศที่

สนกุสนานเป็นกนัเอง สถานที่ปิคนคิตอนบ่าย 

2. ทวัร ์หม ู่เกาะหอ้งท่องทะเลในโดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00-15.00น.ใหบ้ริการเฉพาะวนั

องัคาร/พฤหสั/เสาร ์เท่านัน้)  

เป็นเกาะที่ลอ้มรอบดว้ยน า้ทะเลสีคราม มีกัลปังหาและปะการังรอบเกาะ โดยมีจดุที่น่าสนใจไดแ้ก่ “ อ่าวบิ

เละ ” เป็นอ่าวที่มี หาดทรายโคง้เป็นรปูนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด น า้ทะเลใส สีเขยีวมรกต มีฝูงปลา

เล็กๆ แหวกว่ายใหเ้ห็นอยู่ทัว่ไป ห่างจาก ชายหาดลงไปในทะเลมีกลัปังหาและปะการังหลากชนดิ ชายทะเล

เหมาะแก่การเล่นน า้ ถือว่าเป็นแหล่งพายเรือคายัคและ แหล่งด าน า้ ดปูะการังน า้ตื้นที่สวยงาม 

3. ทวัรแ์ช่ธาน ้าตกรอ้น เดินป่าสระมรกต โดยรถต ู ้(เวลา 09.00-16.00น.) 

สระมรกต Unseen in Thailand สระน ้าสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดัง่เป็นสระว่ายน ้ากลาง 

ธรรมชาติ เชิญทกุท่านเล่นน า้ตามอัธยาศัย น า้ตกรอ้น Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทกุ

ท่านแชไ่ออุ่นของสายน า้แร่จาก ใตพ้ิภพไหลผา่นชัน้น า้ตกหินปูน อณุหภมูิประมาณ 42 องศา ซ่ึงเหมาะกบั

การแช่เพื่อสขุภาพ ปิดทา้ยดว้ยวัดถ ้าเสือ วัดที่ส าคัญของกระบี่ น าท่านชมตน้ไมพ้ันปี ในหบุเขาคีรีวงศ์ 

และกราบสักการะเจา้แม่กวนอิม , ศาลาหลวงปู่ทวดและถา้โชคดีท่านอาจจะไดก้ราบนมสัการพระอาจารย์

จ าเนยีร เกจิอาจารย ์ชื่อดงัของวัดนี ้เป็นที่นบัถือของชาวพทุธทัว่โลก 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั 

   
 
 

Day 

3 
 กระบ่ี 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั – เช็คเอาทจ์ากท่ีพกั สามารถเลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เพ่ิม  รา้น

ของฝาก – สง่ลกูคา้ท่ีสนามบินกระบ่ี หรือ บขส. กระบ่ี 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้่านไดพ้กัผอ่นในโรงแรมตามอัธยาศัย เช็คเอาทเ์วลา 12.00 น. เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR 

1.ทวัรห์ม ู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา09.00-17.00น.)  

ท่านละ1,500บาท 

ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทัว่โลก ชมทะเลในอ่าวปิเละ เล่นน ้าดปูะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซามะ 

พกัผอ่นเล่นน า้บนเกาะไผ ่เกาะที่สวยที่สดุของหมูเ่กาะพีพี ดัง่สมญานาม ดงปะการังแสนไร่ 

2.ทวัรพ์ายเรือคายคัอ่าวท่าเลน โดยรถต ู ้(ครึ่งวนั) ท่านละ800บาท 

เดินทางสู่อ่าวท่าเลน สนกุสนานกับการพายเรือคายัค กิจกรรมรปูแบบใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

นิเวศกแ์ละอนรุักษธ์รรมชาติ ชมแนวป่าโกงกางที่สมบรูณท์ั้งสองขา้งทาง ชมหนา้ผาหินแคนย่อนและลา

กนูตา่งๆมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ 

ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากของท่ีระลึกประจ าจงัหวัดกระบี่ 

 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไป 

เดินทาง 1 กมุภาพนัธ ์– 30 เมษายน 2564   

Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Srisawara Casa 3* 

ศรีสวารา คาซา 
ตวัเมือง 1,999 2,999 1,699 1,000 

 

   
 

Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Blue Sotel Krabi 4* 

บลโูซเทล กระบ่ี 
อ่าวนาง 2,790 3,990 2,490 1,500 
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Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Srisuksant Resort 4* 

ศรีสขุสนัต ์รีสอรท์ 
อ่าวนาง 3,090 4,590 2,690 1,800 

 

   
 

Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Sugar Marina 4* 

ชกูาร ์มารีนา 
อ่าวนาง 3,290 5,090 2,850 2,100 

 

   
 

Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Dusit D2 4* 

ดสุิต ดีท ู
อ่าวนาง 2,790 3,990 2,490 1,500 
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Hotel Location 
ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Red Ginger 4* 

เรด จินเจอร ์
อ่าวนาง 3,090 4,590 2,690 1,800 

 

   
 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. กรณีเป็นชาวตา่งชาติโปรดติดตอ่สอบถาม 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบนกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เขา้สู่โรงแรมที่พกั  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์(กรณีชาวตา่งชาติเสยีค่าเขา้อทุยาน 400 บาท/ท่าน/จดุ) 

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. เจา้ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดยท์วัร ์
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5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ แตล่ะจดุ แลว้แต่ความพึงพอใจของลกูคา้ 
5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้ กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

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 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

  
 
 
  
  
  
 


