(แพ็กเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564
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วันแรก

สนามบินกระบี่ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พกั

...... น.

เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน............ เที่ยวบิน.................

...... น.

เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ รถตูป้ รับอากาศพร้อมคนขับ รอรับท่านที่สนามบิน
ออกเดิ น ทางด้ ว ยรถตู้ ป รั บ อากาศส่ ว นตั ว ไปยั ง โรงแรมในอ่ า วนาง หรื อ หาดทับ แขก
(โรงแรมที่พักตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก ) เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ รอต้ อนรับท่าน ณ โรงแรม
เพื่อดูแลความเรียบร้ อยขณะเข้ าเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง/เย็น

อิสระอาหารตามอัธยาศัย

โรงแรมทีพ่ กั ( โรงแรมตามแพ็กเกจทีท่ ่านเลือก )
วันที่สอง

ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซัม่ – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง - เกาะไก่
Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถ้ าพระนาง ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน - อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ ต์ริมหาด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (1)

เที่ยง

หลังจากรับประทานอาหารเช้ าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย

12:30

รับท่านและคณะจากโรงแรมที่พัก เพื่อพาไปยัง “ท่าเรืออ่าวนาง”

13:00

ออกเดินทางจาก “ท่าเรืออ่าวนาง” โดย เรือหางยาวเหมาลา ไปยัง
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• เกาะยาวาซัม่ สนุกกับการดานา้ ตื้นและสัตว์ทะเลและปะการังหลากสีสนั
• เกาะปอดะ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการอาบแดด ว่ายน้า
ดานา้ ดูปะการังและปลาหลากหลายชนิด
• เขาตังหมิง สนุกกับการดานา้ และว่ายนา้
• เกาะไก่ ล่ อ งเรื อถ่ ายรูปชมเกาะซึ่งมี ลักษณะคล้ ายหั วไก่ อันเนื่องจากการกัดกร่ อนตาม
กาลเวลา
• ทะเลแหวก เพลิดเพลินเดินเล่นสันทรายขาวซึ่งจะปรากฏให้ เห็นขณะนา้ ลด จุดเชื่อมต่อกัน
ของเกาะ 3 เกาะนั่นคือ เกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ
• หาดถ้าพระนาง อาหารเย็น อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ ต์บนชายหาด (2) พร้ อมชมความ
งามของพระอาทิตย์ตกดิน
• เขาเรือบิน สัมผัสประสบการณ์การว่ายนา้ ยามกลางคืน ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง
20:00

เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวนาง และส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

โรงแรมทีพ่ กั ( โรงแรมตามแพ็กเกจทีท่ ่านเลือก )
วันที่สาม

โรงแรมที่พกั - แวะร้านของฝาก – สนามบินกระบี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (3)

12:00 น.

ทาการ Check – Out จากโรงแรม เจ้ าหน้ าที่พร้ อมรถรับส่งโดยสารปรับอากาศแบบส่วนตัว
รอรับท่าน ณ ที่พัก พาท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ตัวเมือง
กระบี่ พาท่ านแวะซื้ อของฝาก “ร้านจี้ ออ” ร้ านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนม
ท้ องถิ่นของจังหวัดกระบี่ อาทิ อาหารทะเลแห้ ง ท๊อฟฟี่ ถั่ว ท๊อฟฟี่ มะพร้ าว ขนมเต้ าส้ อไส้ ถ่ัว
นา้ พริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทาการเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ

...........

เดินทางกลับ สนามบิน................ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........

...........

เดินทางถึงสนามบิน............กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ........

** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**
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อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
โรงแรม 8 ไอค่อน อ่าวนาง กระบี่ (8Icon Ao Nang Krabi) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

Room type

จานวน

ราคา

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

Grand Deluxe Room

2-3 ท่าน

3,399

3,399

2,599

1,200

Grand Deluxe Room

4-5 ท่าน

3,099

3,099

2,299

1,200

Grand Deluxe Room

6-7 ท่าน

2,899

2,899

2,099

1,200

Grand Deluxe Room

8–9 ท่าน

2,699

2,699

1,899

1,200
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โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

COSI Room

2-3 ท่าน

3,590

ไม่มีเตียงเสริม

2,790

1,200

COSI Room

4-5 ท่าน

3,290

ไม่มีเตียงเสริม

2,490

1,200

COSI Room

6-7 ท่าน

3,190

ไม่มีเตียงเสริม

2,390

1,200

COSI Room

8–9 ท่าน

2,990

ไม่มีเตียงเสริม

2,190

1,200
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โรงแรมอันดามัน บรีซ รีสอร์ต (สาหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วนั ที่ 05 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 )

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

Deluxe Room

2-3 ท่าน

3,690

3,690

2,890

1,500

Deluxe Room

4-5 ท่าน

3,390

3,390

2,590

1,500

Deluxe Room

6-7 ท่าน

3,190

3,190

2,390

1,500

Deluxe Room

8–9 ท่าน

2,990

2,990

2,190

1,500
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โรงแรมอ่าวนาง พริ้ นซ์วิว วิลล่า รีสอร์ต ( สาหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วนั ที่ 11 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 )

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

Deluxe Boutique

2-3 ท่าน

5,599

5,099

4,799

3,000

Deluxe Boutique

4-5 ท่าน

5,299

4,799

4,499

3,000

Deluxe Boutique

6-7 ท่าน

5,199

4,699

4,399

3,000

Deluxe Boutique

8–9 ท่าน

5,099

4,599

4,299

3,000
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โรงแรมพระนางอินน์ อ่าวนาง Phra Nang Inn (สาหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วนั นี้ – 30 เมษายน 2564)

Room type

Deluxe Room
(Beach /Spa Wing)

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

2-3 ท่าน

4,090

3,590

3,290

1,800

4-5 ท่าน

3,790

3,290

2,990

1,800

6-7 ท่าน

3,690

3,190

2,890

1,800

8–9 ท่าน

3,590

3,090

2,790

1,800
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โรงแรมทับแขก ซันเซ็ต บีช รีสอร์ต ( หาดทับแขก )
สาหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ : การเข้าพักตรงกับวันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชาระเพิม่ 650 บาท / ห้อง /คืน

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กตา่ กว่า
11 ขวบ พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดีย่ ว

2-3 ท่าน

4,990

4,490

4,190

2,000

Deluxe Room

4-5 ท่าน

4,490

3,990

3,690

2,000

(Pool View)

6-7 ท่าน

4,290

3,790

3,490

2,000

8–9 ท่าน

4,090

3,590

3,290

2,000
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อัตรานี้ รวม
✓ ห้ องพักโรงแรม 2 คืน ( รวมอาหารเช้ า )
✓ รถตู้ปรับอากาศพร้ อมคนขับ ( รับ - ส่ง สนามบิน / โรงแรม )
✓ ทัวร์วันที่ 2 ทัวร์ทะเลกระบี่ 7 เกาะซันเซ็ต ดูแพลงก์ตอน รวมอาหารเย็นบุฟเฟ่ ต์ริมหาด นา้ ดื่ม ผลไม้
ไกด์ท้องถิ่น อุปกรณ์ดานา้ ตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รถรับ-ส่งจากโรงแรม ท่าเรือ
✓ เจ้ าหน้ าที่ดแู ลอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการพักผ่อนในกระบี่
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และระหว่างการทากิจกรรมเดย์ทวั ร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ ไม่รวม
▪ ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ -กรุงเทพฯ
▪ ค่าอาหารมื้ออิสระ (ตามโปรแกรมทัวร์ )

▪ ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
▪
▪
▪
▪
▪

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกรณีชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน เด็ก 200 บาทต่อคน โปรด
ชาระ ณ จุดเช็คอิน
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็ กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่ าบริการขึ้นอยู่กับจานวนลูกค้ า และ
โรงแรมที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่าตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
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การชาระเงิน
✓ กรณีจองแพ็กเกจ กรุณาชาระเงินเต็มจานวน ภายใน 24 ชม. เนือ่ งจากราคาโรงแรม
อาจมีการปรับขึ้ น และห้องอาจเต็ม
✓ ในกรณีลูกค้าให้จองตัว๋ เครื่องบินด้วย รบกวนชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดภายใน 5 ชม. เนือ่ ง
✓ จากตัว๋ เดีย่ วต้องชาระเงินทันที มิฉะนั้นราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น
หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ ระบุ ไว้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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