(แพ็กเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: วันนี้ – พฤษภาคม 2564

วันแรก

สนามบินกระบี่ – เข้าสู่ที่พกั ( ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย )

...... น.

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

...... น.

เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ ว (คนขับรถตูน้ าท่านส่งโรงแรมที่พกั )
เที่ยง /เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั ( โรงแรมตำมแพ็กเกจทีท่ ่ำนเลือก )

วันทีส่ อง

รถมารับไปส่งท่าเรือ – ทัวร์ดาน้ าเกาะพีพี – ชมความงามของอ่าวมาหยา
ชมความงดงามของน้ าทะเลสีเขียวมรกต@ ปิ เละลากูน – ชมถ้ าไวกิ้ ง
พิเศษ!! รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ ต์ ) – ชมอ่าวลิง
ถ่ายรูปสวยๆ เกาะไผ่ ( ทริปดาน้ ารวมอุปกรณ์ดาน้ าแล้ว ) - เข้าสู่ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (1)

08.00

รถรับส่งมาถึงรีสอร์ท รับท่านลงเรือที่ ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เช็คอินที่ท่าเรือ รับฟัง
คาแนะนาและข้ อปฏิบัติขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

08:45 น. / นาท่านไปยัง เกาะพีพี โดยเรือสปี ดโบ๊ท แวะดานา้ ชมความงดงามของ “อ่าวมาหยา” อ่าว
09.00 น. ขนาดเล็กลักษณะคล้ ายรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ถูกโอบล้ อมด้ วยเขาหินปูนที่ก่อตัวขึ้นเป็ นกาแพงสูง
ใหญ่ ตัดกับ น้าทะเลใสสีเขียวมรกตมองเห็นปะการังและชายหาดทรายขาวละเอียดแต่ งเติ ม
ทิวทัศน์ให้ สวยงามตระการตา อ่าวมาหยามี ช่ือเสียงติดอันดับโลกหลังจากเคยเป็ นสถานที่ถ่าย
ทาภาพยนตร์ ‘The Beach’ ใน พ.ศ. 2543 นาแสดงโดย ลีโอนาโด ดิคาปริโอ และเนื่องจาก
ความสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ หลั่งไหลมาเยี่ยมชมกันอยู่ตลอด

10:30 น.

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “อ่าวปิ เละลากูน” จุดที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากเป็ นดั่งสระว่าย
นา้ ขนาดใหญ่ท่ถี ูกโอบล้ อมไปด้ วยสันเขาที่ก่อตัวขึ้นเป็ นกาแพงสูงให้ เกิดลักษณะคล้ ายห้ องที่มี
ทางเข้ า-ออกได้ เพียงทางเดียว นา้ ทะเลสีมรกตสวยใสทาให้ สามารถมองทะลุเห็นความงดงามที่
อยู่ใต้ พ้ ืนผิวน้า เหมาะแก่การแหวกว่าย สารวจปะการัง ดอกไม้ ทะเล และปลาหลากสีสันนานา
ชนิด เรียกได้ ว่าเป็ นสวรรค์ ของนั กด าน้า อ่ าวปิ เละลากู น คือ อีกหนึ่ งสิ่งอั ศจรรย์ ท่ีธ รรมชาติ
รังสรรค์ข้ นึ ซึ่งจะทาให้ ท่านประทับใจไม่ร้ ลู ืม

11:30 น.

จากนั้น นาท่านไปยัง “ถ้ าไวกิ้ ง” เพื่อชมถา้ จากภายนอก มีลักษณะเป็ นเพิงผาถา้ ซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากปิ เละลากูน ตามประวัติน้ั นเคยมีนั กท่ องเที่ยวเข้ าไปชม เก็บ รังนกนางแอ่น เป็ นคนที่มี
ความรู้และมีโลกทัศน์เรื่องชาวไวกิ้งของยุโรปเหนือ ภายในถา้ ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ พบ
ภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ รวมถึงรูปเรือชนิดต่างๆอีกด้ วย

12:00 น.

นาท่านไป รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร พีพีคลิฟบีช (อาหารบุฟเฟ่ ต์) ( 2 )

13:00 น.

เดินทางสู่ “อ่าวหยงกาเส็ม” หรือที่ร้ จู ักกันในชื่อ “อ่าวลิง” เป็ นเนินเขาที่มีหาดทรายสีขาวเล็ก
อีกทั้งยังเป็ นแหล่ งที่อยู่อาศัย ของฝูงลิงแสมที่ชอบออกมาหากินอยู่ต ามโขดหิน ต้ นไม้ และ
ชายหาดเป็ นจานวนมาก จึงมีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี

14:15 น.

นาท่ านมุ่ งหน้ าไปยั ง Bamboo Island หรือ เกาะไผ่ มี ชายหาดขนาดค่ อ นข้ างกว้ างและยาว
เหมาะแก่การเดินเล่นชมธรรมชาติ นอนพักผ่อน อาบแดด และว่ายน้า หาดทรายขาวและน้า
ทะเลสีฟ้าสดใสช่วยให้ ร้ สู ึกผ่อนคลาย และยังมีมุมโขดหินให้ ได้ เก็บภาพสวยๆอีกด้ วย

16:00 น.

เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ส่งท่านกลับโรงแรมพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับนา้ ทะเล
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าสู่ที่พกั (โรงแรมแพ็กเกจตามที่ท่านเลือก )
วันทีส่ าม

แวะร้านของฝาก – ถ่ายรูปเขาขนาบน้ า “อนุสาวรียป์ ูดา” – สนามบินกระบี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (3)
จากนั้น นาท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกระบี่ พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ ออ” ร้ านขายของ
ฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้ องถิ่นของจังหวัดกระบี่ อาทิ อาหารทะเลแห้ ง ท๊อฟฟี่ ถั่ว
ท๊อฟฟี่ มะพร้ าว ขนมเต้ าส้ อไส้ ถั่ว น้าพริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม อาหารทะเลตากแห้ ง น้าพริก
ต่างๆ ฯลฯ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้ น น าท่ า นไปแวะชมวิ ว “เขาขนาบน้ า” ให้ ท่ า นได้ เก็บ ภาพวิ ว ภู เขาสองลู ก ที่ ต้ั ง สู ง
ตระหง่านขนาบแม่นา้ ทั้งสองข้ าง เป็ นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และ
ยังมี รูป ปั้ น อนุ ส าวรีย์ ปู ด าตัวใหญ่ ซึ่ งเป็ นอี กจุ ด เช็ค อิ น ยอดนิ ยมที่ท้ังนั กท่ อ งเที่ย วและชาว
ท้องถิ่นรู้จักกันเป็ นอย่างดี

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทาการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

...........

เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน.....เที่ยวบิน ........

...........

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
-----------------------------

** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับ
ในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี ปิ เละลากูน 3 วัน 2 คืน
➢ โรงแรม ปาหนัน อ่าวนาง (Panan krabi Resort) (จองวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64)

*** พีเรียดช่วงสงกรานต์ 12 - 15 เมษายน 64 เพิม่ 500 บาท / ท่าน ***

Room type

จานวน

ราคา

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ

2 ท่าน พักกับเด็ก

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ตา่ กว่า 11 ขวบ

ค่าพักเดี่ยว

Deluxe Cliff Room

2-3 ท่าน

4,299

3,999

3,499

1,200

Deluxe Cliff Room

4-5 ท่าน

4,099

3,799

3,299

1,200

Deluxe Cliff Room

6-7 ท่าน

3,899

3,599

3,099

1,200

Deluxe Cliff Room

8–9 ท่าน

3,499

3,199

2,699

1,200

➢ โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 พฤษภาคม)

*** พีเรียดช่วงสงกรานต์ 12 - 15 เมษายน 64 เพิม่ 500 บาท / ท่าน ***

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก 2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ
ตา่ กว่า 11 ขวบ
( เสริมเตียง )
( ไม่เสริมเตียง )

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ค่าพักเดี่ยว

COSI Room

2 ท่าน

4,199

3,699

1,000

COSI Room

4 ท่าน

3,899

3,399

1,000

COSI Room

6 ท่าน

3,699

3,199

1,000

COSI Room

8 ท่าน

3,299

2,799

1,000

ไม่มีเตียงเสริม

➢ โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท (Dusit Thani Krabi) (จองวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64)

*** พีเรียดช่วงสงกรานต์ 12 - 15 เมษายน 64 เพิม่ 500 บาท / ท่าน ***

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ

2 ท่าน พักกับเด็ก

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ตา่ กว่า 11 ขวบ

ค่าพักเดี่ยว

Deluxe Room

2-3 ท่าน

6,699

6,399

5,899

3,500

Deluxe Room

4-5 ท่าน

6,199

5,899

5,399

3,500

Deluxe Room

6-7 ท่าน

5,999

5,699

5,199

3,500

Deluxe Room

8–9 ท่าน

5,899

5,599

5,099

3,500

อัตรานี้ รวม
✓ โรงแรมที่พกั 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้ อ
✓ ทัวร์ดาน้ า รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดาน้ าตื้ น เสื้ อชูชีพ
ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวัน 1 มื้ อ (อาหารบุฟเฟต์ น้ าดื่ม ผลไม้ )
✓ รถตูป้ รับอากาศพร้อมคนขับ
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการทากิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
✓ ค่ำประกันคุม้ ครองโควิด 19 (คุม้ ครองรำยปี ) กำรได้รับกำรวินิจฉัยโรคจำกแพทย์เป็ นครั้งแรก
ว่ำติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ำรักษำพยำบำล ท่ำนละ 20,000 บำท )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสัญชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้ เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องไม่เป็ นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้ อง
สงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ก่อนทาประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้ องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ มีอาชีพเป็ นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ท่ที างาน
เกี่ยวข้ องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. การประกันภัยนี้ไม่ค้ มุ ครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก
วันที่เริ่มคุ้มครอง
7. การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสาหรับกรมธรรม์ปีแรก
8. การประกันภัยนี้ค้ มุ ครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้เอาประกันต้ องกรอกใบคาขอเอาประกันภัยให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบบัตรประชาชน

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่
✓ ค่าอาหารมื้ ออิสระต่างๆ
✓ ไกด์นาเที่ยว ( กรณีตอ้ งการ )

✓ ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกค้า)
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็กเกจทั วร์สำมำรถเดิน ทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กั บ จ านวนลูกค้ 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 หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

การชาระเงิน

✓ กรณีจองแพ็กเกจ กรุณาชาระค่ามัดจา 50 % ของราคาแพ็กเกจ
✓ กรณีลูกค้าให้ทางเราจองตัว๋ เครื่องบินด้วย กรุณาชาระค่าตัว๋ เครือ่ งบินทั้งหมด
ภายใน 4 ชัว่ โมงนับจากทาการจอง เนือ่ งจากตัว๋ เดี่ยวไม่สามารถล็อกได้
หมายเหตุ







กรุณ ำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำช้ำกว่ำเวลำที่รถออกเดินทำง ทำให้ท่ำน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่ำนจะไม่สามารถเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆได้
รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่ มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง



กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

