
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

แพคเกจทวัรก์ระบี่ 3 วนั 2 คืน 
(ตัว๋เครือ่งบนิ+ทีพั่ก+รถรับสง่+เทีย่ว+อาหาร) 

เทีย่ว 7 เกาะ ชมพระอาทติยต์ก ด าน า้ตื้น ทะเลแหวก 

เกาะยาวาซมั เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ (โดยเรอืหางยาว) 

เกาะไมไ้ผ ่ถ า้ไวกิ้ง อา่วมาหยา เกาะพีพีดอน (โดยสปีดโบท๊) 
 

 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินกระบี่ - เชค็อินท่ีพกั – ท่าเรืออ่าวนาง – เกาะยาวาซมั – 
                         เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะทบั – เกาะหม้อ – ชมพระอาทิตยต์ก (Join Trip)  
06.00 น.  เชค็อินบตัรโดยสารด้วยตวัท่านเอง ณ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 
เคาน์เตอร ์D สายการบินไทยสมายล ์
08.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE241 
09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิกระบี ่หลงัจากทุกทา่นรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จะมรีถบรกิารรบัท่านเพือ่เดนิทางเขา้สูท่ี่
พกั ชานชเลฮปิ โฮสเทล 
12.00 น. รถจากบรษิทัทวัรร์บัจากทีพ่กัไปยงัทา่เรอือา่วนาง ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยงัเกาะยาวาซมั ด าน ้าชมปะการงัน ้า
ตืน้ ชมปลาหลากส ีจากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเกาะปอดะ เล่นน ้า ชมความงามของหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ปลาสวยงาม 
จากนัน้เดนิทางไปยงัเกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ เล่นน ้าชมความงามของทะเลแหวก (ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาต ิขึน้อยูก่บัระดบัน ้าแต่ละวนั) รบัประทานอาหารเยน็พรอ้มชมความงามของพระอาทติยต์กทีถ่ ้าพระนางบชี 
19.30 น. เดนิทางกลบัทีพ่กั 

หมายเหต:ุ ส าหรบัทวัรใ์นวนัน้ี หากมีผูร้ว่มทริปไม่ถึง 6 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนทวัร ์โดย
ทางทวัรเ์รอืจะสรปุให้ว่าสามารถออกได้หรือไม่ก่อนทวัรเ์ร่ิม 1 วนั หากออกไม่ได้จะเปล่ียนเป็นทวัร์
เกาะห้องให้แทน 

**รายละเอียดครา่วๆ ทวัรเ์กาะห้อง โดยเรือหางยาว**  
เกาะห้อง นัง่เรอืชมลากนู เกาะระดิง เกาะผกัเบีย้ ชมพระอาทิตยต์กและบริการอาหารเยน็บาบีคิว 
 

วนัท่ีสอง เกาะไม้ไผ–่ถ า้ไวก้ิง–อ่าวโละซามะ–ปิเละ–อ่าวมาหยา–หาดมงักี้บีช–เกาะพีพีดอน (Join Trip) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั  
08.00 น.  รถจากบรษิทัทวัรร์บัจากทีพ่กัไปยงัทา่เรอื 
09.00 น.  ออกเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ทจากท่าเรอือา่วนาง เดนิทางสูเ่กาะไมไ้ผ ่เล่นน ้า ชมปลาหลากส ีจากนัน้เดนิทางสู่
ถ ้าไวกิง้ อา่วโละซามะ เล่นน ้าชมปลาหลากสแีละปะการงั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางเขา้ชมความงามของปิเละลากนูและอา่ว
มาหยาและหาดมงักีบ้ชี 
รบัประทานอาหารเทีย่งทีห่อ้งอาหารทีเ่กาะพพีดีอน หลงัอาหาร อสิระเล่นน ้าและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
16.00 น. เดนิทางกลบัทีพ่กั 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

วนัท่ีสาม กระบี่ - กรงุเทพฯ 
07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
07.45 น.  ไดเ้วลาเชค็เอาท ์และมรีถบรกิารรบัทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกระบี ่เพือ่ใหท้า่นเชค็อนิบตัรโดยสารและ
โหลดกระเป๋าสมัภาระ 
10.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินกระบี่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE242 
11.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 
 

 
 

 
**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 
 

ส่ิงท่ีควรเตรียมไปด้วย 
 - ชุดวา่ยน ้า, ชุดล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลุยน ้าได ้
 - ครมีกนัแดด, แวน่กนัแดด, หมวก 
 - กลอ้งถ่ายรปู    

- ของใชส้ว่นตวัอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
 - ยาแกห้วดั แกแ้พต้่างๆ  
 

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

ราคาแพคเกจทวัรเ์ร่ิมต้น (ส าหรบัคนไทย) 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาเริม่ตน้ท่านละ 7,990.-  บาท 

เดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาเดก็เริม่ตน้ทา่นละ 7,990.-  บาท 

เดก็มเีตยีง (4-10 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาเดก็เริม่ตน้ทา่นละ 6,990.-  บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 500.-  บาท 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

อตัราน้ีรวม 

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

● ตัว๋โดยสารสายการบนิไทยสมายล ์(เสน้ทางกรงุเทพ-กระบี-่กรงุเทพ) และคา่ธรรมเนียมภาษสีนามบนิ
และน ้ามนัเชือ้เพลงิ อตัราคา่โดยสาร ณ วนัที ่27 พ.ย.2563 (รวมน ้าหนกัสมัภาระไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั
และการเลอืกทีน่ัง่แบบมาตรฐานและประกนัภยัการโดยสารพาหนะทางอากาศ) (อตัราคา่โดยสารอาจมี
การปรบัเปลีย่นภายหลงัขึน้อยูก่บัจ านวนทีน่ัง่วา่งบนเครือ่งของวนัเดนิทางนัน้ๆ เน่ืองจากยงัไมไ่ดท้ า
การจอง) 

● อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● รถรบัสง่สนามบนิกระบี-่ทีพ่กั 

● รถรบั-สง่ จากทีพ่กัไปทา่เรอือา่วนาง ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ทวัร ์7 เกาะ โดยเรอืหางยาว, เรอืสปีดโบ๊ท ตามทีร่ะบุในรายการ (Join Trip) รว่มกบัคณะอื่น 

● คา่ธรรมเนียมอุทยานส าหรบัคนไทย 

● อุปกรณ์ด ำน ้ ำต้ืนพื้นฐำน 

● ไกดน์ าเทีย่วทางทะเล 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

● ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) 
● คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี คา่อาหาร

และคา่เครือ่งดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● รถรบัสง่นอกเสน้ทาง จากทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
● คา่บรกิารอื่นๆ เชน่ ทปิไกด ์ทปิคนขบัรถ เป็นตน้ 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

● แจ้งวนัเดินทาง, จ านวนผูเ้ดินทาง เพ่ือเชค็ห้องว่าง 
● หากตกลงท าการจอง ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่าแพคเกจเตม็จ านวน(100%) โดยเรียกเกบ็

ทนัทีหลงัจากได้รบัการคอนเฟิรม์ห้องพกัแล้ว พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทางด้วย 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า โดยทาง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่แพคเกจทัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิ โดยมใิชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่แพคเกจโดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ่่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หมายเหต ุ

● เวลาและรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพ
ภูมอิากาศ, เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● ไมแ่นะน าใหพ้กพาสิง่ของมคีา่ไป เพราะบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบหากเกดิการสญูหาย 

● ไมแ่นะน าสตรมีคีรรภ ์เดก็อายตุ ่ากวา่ 4 ปี ซือ้โปรแกรมน้ี เน่ืองจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได ้เดก็เลก็ควรอยูใ่นความดแูลของผูป้กครองอยา่งใกลช้ดิ 

● กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม, ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
(บางกรณีอาจจะเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

● ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสดุวสิยั อาท ิ

ภยัจากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

● ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ รวมถงึไมร่บัผดิชอบในกรณีที่
ผูโ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิ
หรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืส่วนหน่ึงสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน 

● เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าแพคเกจทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

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


