
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

แพคเกจกระบี่ 3 วนั 2 คืน 
(ทีพ่กั+เทีย่ว+อาหาร) 

เทีย่ว 7 เกาะ ชมพระอาทติยต์ก ด าน า้ตื้น ทะเลแหวก 

เกาะยาวาซมั เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ (โดยเรือหางยาว) 

เกาะไมไ้ผ ่ถ า้ไวกิ้ง อา่วมาหยา เกาะพีพีดอน (โดยสปีดโบท๊) 
 

 

วนัแรก  เชค็อินท่ีพกั – ท่าเรืออ่าวนาง – เกาะยาวาซมั – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะทบั – เกาะหม้อ –    

                         ชมพระอาทิตยต์ก (Join Trip)  
11.00 น. เดนิทางสู่ทีพ่กัดว้ยตนเอง และเชค็อนิเขา้พกั ชานชเลฮปิ โฮสเทล 

12.00 น. รถจากบรษิทัทวัรร์บัจากทีพ่กัไปยงัท่าเรอือ่าวนาง ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยงัเกาะยาวาซมั ด าน ้าชมปะการงัน ้า

ตืน้ ชมปลาหลากส ีจากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเกาะปอดะ เล่นน ้า ชมความงามของหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ปลาสวยงาม 
จากนัน้เดนิทางไปยงัเกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ เล่นน ้าชมความงามของทะเลแหวก (ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาต ิขึน้อยู่กบัระดบัน ้าแต่ละวนั) รบัประทานอาหารเยน็พรอ้มชมความงามของพระอาทติยต์กทีถ่ ้าพระนางบชี 
19.30 น. เดนิทางกลบัทีพ่กั 

หมายเหตุ: ส าหรบัทวัรใ์นวนัน้ี หากมผีูร้่วมทรปิไม่ถงึ 6 ท่าน ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นทวัร ์โดยทางทวัรเ์รอืจะสรุปให้
ว่าสามารถออกไดห้รอืไม่ก่อนทวัรเ์ริม่ 1 วนั หากออกไม่ไดจ้ะเปลีย่นเป็นทวัรเ์กาะหอ้งใหแ้ทน 
**รายละเอยีดคร่าวๆ ทวัรเ์กาะหอ้ง โดยเรอืหางยาว**  
เกาะหอ้ง นัง่เรอืชมลากูน เกาะระดงิ เกาะผกัเบีย้ ชมพระอาทติยต์กและบรกิารอาหารเยน็บาบคีวิ 
 

วนัท่ีสอง เกาะไม้ไผ่–ถ า้ไวก้ิง–อ่าวโละซามะ–ปิเละ–อ่าวมาหยา–หาดมงัก้ีบีช–เกาะพีพีดอน (Join Trip) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  
08.00 น.  รถจากบรษิทัทวัรร์บัจากทีพ่กัไปยงัท่าเรอื 

09.00 น.  ออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ทจากท่าเรอือ่าวนาง เดนิทางสูเ่กาะไมไ้ผ่ เล่นน ้า ชมปลาหลากส ีจากนัน้เดินทางสู่

ถ ้าไวกิง้ อ่าวโละซามะ เล่นน ้าชมปลาหลากสแีละปะการงั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางเขา้ชมความงามของปิเละลากูนและอ่าว
มาหยาและหาดมงักีบ้ชี 
รบัประทานอาหารเทีย่งทีห่อ้งอาหารทีเ่กาะพพีดีอน หลงัอาหาร อสิระเล่นน ้าและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
16.00 น. เดนิทางกลบัทีพ่กั 
 

วนัท่ีสาม พกัผ่อนตามอธัยาศยั - เชค็เอา๊ท์ท่ีพกั 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
12.00 น. เชค็เอ๊าท ์ท่านสามารถฝากกระเป๋าไวท้ีโ่ฮสเทลได ้หากมเีทีย่วบนิตอนเยน็ และตอ้งการไปเทีย่วก่อนกลบั 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

 
ส่ิงท่ีควรเตรียมไปด้วย 
 - ชุดว่ายน ้า, ชุดล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลุยน ้าได ้
 - ครมีกนัแดด, แว่นกนัแดด, หมวก 
 - กลอ้งถ่ายรปู    

- ของใชส้ว่นตวัอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
 - ยาแกห้วดั แกแ้พต้่างๆ  
 

การเดินทาง  ธนัวาคม 2563 – กมุภาพนัธ ์2564 **กรุณาเชค็หอ้งว่างก่อนจองและช าระเงนิ** 
 

ราคาแพคเกจทวัรร์วมท่ีพกั (ส าหรบัคนไทย) 

ราคาผูใ้หญ่ พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง ท่านละ 3,890.-  บาท 

ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 3,890.-  บาท 
ราคาเดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 2,990.-  บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 500.-  บาท 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

อตัราน้ีรวม 

● ทีพ่กั (ชานชเลฮปิ โฮสเทล) 2 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

● อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● รถรบั-สง่ จากทีพ่กัไปท่าเรอือ่าวนาง ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ทวัร ์7 เกาะ โดยเรอืหางยาว, เรอืสปีดโบ๊ท ตามทีร่ะบุในรายการ (Join Trip) ร่วมกบัคณะอื่น 

● ค่าธรรมเนียมอุทยานส าหรบัคนไทย 

● อุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืนพื้นฐำน 

● ไกดน์ าเทีย่วทางทะเล 

● ประกนัภยัจากอุบตัเิหตุทางทะเล วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทั
ประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวม 

● ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● ค่าเดนิทางมาจงัหวดักระบี่ 
● รถรบัสง่สนามบนิหรอืบขส - ทีพ่กั 

● รถรบัสง่นอกเสน้ทาง จากที่ระบุไวใ้นรายการ 
● ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ทปิไกด์ ทปิคนขบัรถ เป็นตน้ 

 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผู้เดินทาง เพื่อเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่าแพคเกจเตม็จ านวน(100%) โดยเรียกเกบ็

ทนัทีหลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าแพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หมายเหตุ 

● เวลาและรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพ
ภูมอิากาศ, เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● ไม่แนะน าใหพ้กพาสิง่ของมคี่าไป เพราะบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบหากเกดิการสญูหาย 

● ไม่แนะน าสตรมีคีรรภ ์เดก็อายุต ่ากว่า 4 ปี ซือ้โปรแกรมนี้ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได ้เดก็เลก็ควรอยู่ในความดแูลของผูป้กครองอย่างใกลช้ดิ 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม, ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
(บางกรณีอาจจะเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

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


