PACKAGE กระบี่ เกาะพีพี 3วัน 2คืน
หมู่เกาะพีพดี อน พีพเี ล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา ปิ เละ โละซามะ

วันที่แรก
......... น.
……. น.

รับสนามบิน หรือ บขส. กระบี่
เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้ าที่ฯ จะรอรับท่าน จากสนามบิน
นาเข้าเช็คอินโรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
https://www.bluesotelkrabi.com/ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สอง
เช้ า
08.30 น.

09.00 น.
10.10 น.

จากนั้น

จากนั้น

15.00 น.
16.00 น.

ทัวร์ เกาะพีพี 1 วัน (เกาะไผ่ -เกาะพีพีเล-อ่าวปิ เละ-อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา- เกาะพีพดี อน)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถรอรับที่โรงแรม โปรดเตรียมตัวให้พร้ อมสาหรับทริปดาน้าเกาะพีพี 1 วัน
แนะนาสิ่งที่ต้องเตีรยมสาหรับทริปนี้ !! ผ้าขนหนู / กล้องถ่ายรูป / ครีมกันแดด / กล้องถ่ายรูป / สิ่งของ
เครื่องใช้ เท่าที่จาเป็ น การแต่งตัว แบบคล่องตัว ด้วยรองเท้าที่กระชับ รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น ชุดว่ายน้า
ไม่แนะนาให้นาของมีค่าติดตัวไป ควรเก็บไว้ที่ต้เู ซฟของโรงแรม
เดินทางถึงท่าเรือ พร้ อมแล้วออกเดินทางสู่เกาะพีพี
เดินทางถึงบริ เวณเกาะไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริ เวณหมู่เกาะพีพี อันมี สมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ บริ เวณเกาะไผ่
อันเป็ นเกาะที่มีป่าสน และชายหาดที่สวยงาม ทั้งชายหาดและทะเลอันเป็ นสีมรกตสวยใน มองเห็นท้องทะเล
ได้ จากบนเรื อ มวลหมู่ปลา และปะการังมากมาย อันอุดมสมบูรณ์ เชิญชวนให้คุณมาสัมผัส กับความเป็ น
ธรรมชาติ อันแท้จริ ง
เดินทางต่อสู่ เกาะพีพีเล อันเป็ นสถานที่ที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เหมาะแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ มาชมความ
งดงามของท้องทะเล ด้วยการดาน้ าตี้นอย่างแท้จริ ง ทั้งน้ าทะเลที่สวยใน และสัตว์น้ าทะเลนานาชนิด ทีค่ ุณได้
พบ เห็นที่นี่หลากหลายสายพันธ์ เช่น ปลาการ์ตูนย์ หอยเม่น หอยมือเสือ ปลาสิงห์โต ปลานกแก้ว ปลาเล็กปลา
ใหญ่ แหวกว่าย ซึ่งเป็ นแหล่งดาน้ าตื้นที่ดีที่สุด ของทะเลกระบี่ครับ เรานาท่านสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว 3 จุด
คือ อ่าวปิ เละ อ่าวโละซามะ และอ่าวมาหยา
เดินทางต่อไปยังเกาะพีพีดอน หิวกันแล้ว เรารับประทานอาหารร่ วมกัน บนเกาะพีพีดอน หลังจากรับประทาน
อาหารมื้อเที่ยงกันแล้ว คุณสามารถเดินเที่ยว บนเกาะพีพีดอน ซึ่งมีชายหาดทั้งสองฝั่งที่สวยงาม เดินเลือกซื้อ
เลือกชม วิถีชีวิตบนเกาะ จนลืมเวลากันเลยทีเดียว
โดยประมาณ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับหาดอ่าวนาง
เดินทางกลับถึงหาดอ่าวนาง ส่ งท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
พักที่ โรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
https://www.bluesotelkrabi.com/ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
รายการทัวร์ โปรแกรม อาจมีการปรับเปลี่ยนลาดับ หรือเวลา ได้ตามความเหมาะสมซึ่งปรับให้เหมาะกับ
สภาพ ภูมิอากาศ สภาพน้าขึน้ นา้ ลง ในแต่ละวันเพื่อความพึงพอใจของคณะทัวร์ อย่างสูงสุด

วันที่สาม

เช็คเอ้าท์ -ร้ านของฝาก – สนามบินกระบี่

07.00 น.
11.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

……… น.

คืนห้องพัก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ านขายของที่ระลึก แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ส่ง สนามบินกระบี่ ..................
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวั แทนบริ ษทั
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ.

อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง
วันธรรมดา

ราคา/ท่ าน

วันหยุดปี ใหม่ 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 64

3,555
3,999

แพ็กเกจเดินทางสาหรับ 2 ท่ านขึน้ ไป พักห้ องละ 2 ท่ าน
โปรโมชั่นสามารถเดินทางได้ถึง 30 เม.ย. 2564
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 รถรับ-ส่งสนามบิน หรื อ บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พกั

 ทัวร์เกาะพีพี – หมู่เกาะพีพีดอน – พีพีเล– ปิ เละ – โละซามะ – เกาะไผ่ – อ่าวมาหยา 1 วัน
 มัคคุเทศก์มืออาชีพนาเที่ยว
 ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง นาเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 โรงแรมที่พกั 3 วัน 2 คืน (แพ็กเกจเดินทางสาหรับ 2 ท่านขึ้นไป)
 ผลไม้+น้ าดื่ม
 หน้ากาก, เสื้ อชูชีพ และอุปกรณ์สาหรับดาน้ า
 ประกันภัยนักท่องเที่ยว
อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป –กลับ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ราคานี้สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น หากเป็ นชาวต่างชาติกรุ ณาสอบถามราคาอีกครั้ง
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถขึ้นอยู่กบ
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
สิ่งที่ท่านต้ องนาติดตัว
 ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็ น รองเท้าแบบลุยน้ าได้ หมวก ชุดว่ายน้ า
 ครี มกันแดดแว่นตากันแดด
 กล้องถ่ายรู ป
 เอกสารการเดินทาง-หลักฐานการชาระเงิน

ข้ อแนะนาเพิ่มเติม
เราไม่แนะนาให้เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรื อ เนื่องจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทก
คลื่นได้ ยกเว้นเด็กที่อยู่ในความดูแลของผูป้ กครองอย่างใกล้ชิด
เงื่อนไขการให้ บริ การ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด
ขออนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข
และข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่าน
ออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ท่ านงดการใช้บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่ เดิ น ทางพร้ อมคณะถื อ ว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่ อาจเรี ย กร้ อ ง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น.
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า ที่บริ ษทั กาหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝ่ ุน ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่น อกเหนื อการคว บคุ มของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคื นเงิน
ใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษ ั ทกากับ
เท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

