
                                                                                                                                                 

แพคเกจกระบ่ี 3 วนั 2 คืน 

เกาะหอ้ง น ัง่เรอืชมลากูน เกาะระดงิ เกาะผกัเบ ี้ย ชมพระอาทติย์ตก (โดยเรอืหางยาว) 
และพายเรอืคายคัอ่าวท่าเลน(ครึง่วนั) 

 

วนัแรก  เชค็อินท่ีพกั - พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
เดนิทางสูท่ ีพ่กัดว้ยตนเอง และเชค็อนิเขา้พกั ชานชเลฮปิ โฮสเทล จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเดนิชมทศันียภาพเมอืงกระบี ่เดนิชมชอ้ปถนนคนเดนิและตลาดโตรุ้่ง 
 

วนัท่ีสอง เกาะห้อง - นัง่เรือชมลากนู - เกาะระดิง - เกาะผกัเบี้ย - ชมพระอาทิตยต์ก 
07.00 - 11.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั   
12.00 น.  รถรบัจากทีพ่กัในตวัเมอืงกระบี ่ออกเดนิทางสูท่่าเรอือ่าวนาง เพื่อเดนิทางไปยงัเกาะหอ้ง เล่นน ้า พกัผอ่นบน
ชายหาด จากนัน้นัง่เรอืเขา้ชมลากนูทีม่นี ้าใสและธรรมชาตอินัสวยงาม ออกจากลากนูเดนิทางต่อไปยงัเกาะระดงิ เล่นน ้า 
พกัผ่อน ถ่ายภาพบนชายหาด จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเกาะผกัเบีย้  
รบัประทานอาหารเยน็บารบ์คีวิ ดนิเนอรพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กอนัสวยงาม  
**ถ้าวนัทีไ่ปไดเ้หน็แพลงกต์อน ท่านจะไดเ้ล่นน ้าชมแพลงกต์อนเรอืงแสง** (แพลงกต์อนเรอืงแสงจะเหน็ไดช้ดัในคนื
เดอืนมดื ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น เวลา สภาพอากาศฯ โดยไม่สามารถรูล้่วงหน้าได)้ 
19.30 น. เดนิทางกลบัทีพ่กั 
 

วนัท่ีสาม พายเรือคายคัอ่าวท่าเลน(ครึ่งวนั) - เชค็เอา๊ทท่ี์พกั 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

08.00 น.  รถรบัจากทีพ่กัไปยงัอ่าวท่าเลน 
สนุกสนานกบัการพายเรอืคายคัลดัเลาะอ่าวไปตามป่าโกงกางและแคนยอน ใหค้ณุไดส้มัผสักบัธรรมชาตอินังดงาม 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(แบบกล่อง) และเดนิทางกลบัทีพ่กัเพื่อเชค็เอ๊าท ์(สามารถเชค็เอ๊าทไ์ดถ้งึ 14.00 น.) 
 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 

ส่ิงท่ีควรเตรียมไปด้วย 
 - ชดุวา่ยน ้า, ชดุล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลยุน ้าได ้
 - ครมีกนัแดด, แวน่กนัแดด, หมวก 
 - กลอ้งถ่ายรปู    

- ของใชส้ว่นตวัอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
 - ยาแกห้วดั แกแ้พต้่างๆ  
 
การเดินทาง สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 **กรุณาเชค็หอ้งวา่งก่อนจองและช าระเงนิ** 

 

ราคาแพคเกจทวัรร์วมท่ีพกั (ส าหรบัคนไทย) 
พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 3,490.-  บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 500.-  บาท 
 

อตัราน้ีรวม 

● ทีพ่กัพรอ้มอาหารเชา้ (ชานชเลฮปิ โฮสเทล) 2 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน 

● รถรบั-ส่ง จากทีพ่กัไปท่าเรอือ่าวนาง, อ่าวท่าเลน ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ทวัรเ์กาะหอ้ง เกาะระดงิ เกาะผกัเบีย้ โดยเรอืหางยาว + อาหารเยน็(บารบ์คีวิ)พรอ้มน ้าดื่ม 

● ทวัรพ์ายคายคัอ่าวท่าเลน (ครึง่วนั) + อาหารกลางวนั(แบบกล่อง)พรอ้มน ้าดื่ม 

● ค่าธรรมเนียมอุทยานส าหรบัคนไทย 

● ไกดน์ าเทีย่วทางทะเล 

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

 

อตัราน้ีไม่รวม 

● ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าเดนิทางมาจงัหวดักระบี ่
● รถรบั-ส่งนอกเสน้ทาง จากทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
● ค่าบรกิารอื่นๆ เช่น ทปิไกด ์ทปิคนขบัรถ เป็นตน้ 

 

 
 
 



                                                                                                                                                 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผู้เดินทาง เพ่ือเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเกบ็ทนัที

หลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 

● กรณุาช าระค่าแพคเกจส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าแพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหต ุ

● เวลาและรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพ
ภมูอิากาศ, เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● ไม่แนะน าใหพ้กพาสิง่ของมคี่าไป เพราะบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบหากเกดิการสญูหาย 
● ไม่แนะน าสตรมีคีรรภ ์เดก็อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ ซือ้โปรแกรมนี้ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ

แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได ้
● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 

(บางกรณีอาจจะเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 
● ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิ

ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

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


