
 

กระบี ่– ชมเมอืง – ไรเ่ลย ์-ทะเลแหวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่ :  ตอ้นรบัสูส่นามบนิกระบี ่– วดัถ า้เสือ้ – เขาขนาบ – ลานปูด า  – ศนูยป์ลานโีม  

                  – สุสาน  หอย –  เช็คอนิทโ์รงแรม                                                                    (-/-/-)                           

 เชา้/บา่ย   คณะเดนิทางถงึสนามบนิกระบีพ่รอ้มพบ ทมีงาน ชปู้าย คอยตอ้นรับทา่นทีส่นามบนิกระบี ่ 

น าทา่นเดนิทางไป นมัสการเพือ่ความเป็นสริมิงคล ทีวั่ดถ ้าเสอื เป็นทีนั่บถอืของชาวกระบี ่เป็นวัดถ ้าหนิปนูชม

ธรรมชาต ิทีจ่ดุชมววิเมอืงกระบีท่ีส่วยอกีจดุหนึง่ และวัดถ ้าหนิปนูชมธรรมชาต ิอยูบ่นยอดเขา และไหวพุ้ทธการท 

สมาธทิีม่พีระพักตรท์ีส่วยทีส่ดุและรูปปัน้เจา้แมก่วนอมิ   

จากนัน้เดนิทางไปสัมผัสกับธรรมชาตขิองเมอืงกระบีถ่่ายภาพกบั เขาขนาบน ้า (สัญลกัษณข์อง จ.กระบี)่ และ 

ถ่ายภาพที ่ลานปดู า  สถานทีถ่่ายภาพยอดฮติ ของจังหวัดกระบี ่เดนิทางมุง่หนา้สู ่ศนูยว์จัิยและพัฒนาประมง

ชายฝ่ัง จ.กระบี ่(ศนูยป์ลานีโม) ชมสถานที ่เพาะพันธุปลาการต์นู เพือ่ศกึษาและอนุรักษ์ไวค้รบทกุสายพันธุ ์แวะ

ชม สสุานหอย 45 ลา้นปี ลานหนิดกึด าบรรพของหอยน ้าจดื ***ไมร่วมคา่ธรรมเนียมอทุยานฯ***      

น าทา่นเขา้เชค็อนิโรงแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย  รับประทานอาหารเย็น(อสิระ)   

วนัทีส่อง : ด าน า้ต ืน้ 4เกาะ ทะเลแหวก - หาดไรเ่ลย ์– เกาะไก ่– เกาะปอดะ   

                *** เรอืเร็ว Speed Boat *** (Join Tour)                                                      (B/L/-)                                                                                                      

 07.30 น.    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1)  



 

08.30 น.    รถมารับจากโรงแรมไปยังทา่เรอื  (กรุณารอทีล่อบบีข้องโรงแรม) พรอ้มกนัทีท่า่เรอือทุยานหาดนพรัตธานี เพือ่ลง

น าทา่นชมทะเลแหวก “Unseen in Thailand” ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีม่สีนัทรายเชือ่ม ยาวระหวา่งเกาะไก่

เกาะทับและเกาะหมอ้ทา่นจะไดเ้ดนิบนสันทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยู ่กลางทอ้งทะเลนอกจากนีท้า่นสามารถ

เลน่น ้าและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ เดนิทางไปเกาะไกเ่พือ่สนุกับการวา่ยน ้าชมปะการังและเพลดิเพลนิไปกับ เดนิทางไป

เกาะปอดะชมหาดทรายสขีาวมองแลว้สบายตาและสนุกสนานกับการเลน่น ้าทะเลและใหอ้าหารปลา 

รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที2่)แบบกลอ่งหรอืปิคนคิ 

เดนิทางไปถ ้าพระนาง และหาดไร่เลยถ์ ้าศกัดสิทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื เชญิกราบสักการะ เพือ่ความเป็นสริิ

มงคลและเดนิชมความงามภายในถ ้าหรอืจะเลน่นา้พักผ่อนบรเิวณชายหาดตามา้ อัธยาศัยสามารถชมกจิกรรมทีเ่ป็น

จดุเดน่ของหาดไร่เลยค์อืการปีนผาเพราะทีห่าดไร่เลย ์มผีาหนิปนูมากมายซึง่การปีนผาทีไ่ร่เลยส์ามารถท าไดท้ัง้ปี

โดยในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี จะมกีารจัดกจิกรรม"ปีนผา" และบรเิวณทีน่ยิมปีนผาคอืบรเิวณไร่เลยต์ะวันออก

อา่วตน้ไทรและ เขาแถวถ ้าพระนางใน 

 

 

 

 

 

 

 วนัทีส่าม : เช็คเอาทโ์รงแรม – แวะรา้นของฝาก - สง่ออกสนามบนิกระบี ่                 (B/-/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม (มือ้ท3ี) หลังจากรับประทานอาหารเชา้Check-Out หอ้งพัก พรอ้มสัมภาระของ

ทา่น กรุณารอทีล่็อบบีโ้รงแรม 

09.00 น. แวะซือ้ของฝากระหวา่งทาง 

บา่ย/เย็น เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภีาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูต่ามสภาพอากาศและสภาพของกระแสนา้ และค านงึถงึความ ปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ *** 

ราคาทวัร ์รวม : 

1. รถน าเทีย่วตามรายละเอยีดในโปรแกรม 

2. ทีพั่ก2คนื (พัก2ทา่น/หอ้ง) 

3. เรอืSpeed Boat 4เกาะ กระบี ่ไร่เลย ์ทะเลแหวก ปอดะ(Join Tour) และคา่ธรรมเนียมอทุยาน 

4. อาหาร 3มือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

5. มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ประจ าเรอื1ทา่น(ทัวรท์ะเล4เกาะ) 

6. อปุกรณ์ทีใ่ชท้างทะเล และไกดท์างทะเลทีม่ปีระสบการณ์ 

7. ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทาง ***ไมใ่ชป่ระกันสขุภาพ*** ตามเงือ่นไขกรมธรรมค์า่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/คน , กรณี

เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ ทพุพลภาพ 1,000,000บาท/คน (กรณีผูเ้ดนิทางมอีาย ุนอ้ยกวา่ 1ปี หรอือายมุากกวา่75ปี จ านวน

เงนิความรับผดิชอบตามเงือ่นไขกรรมธรรมจะลดลง 50%) 

ราคาทวัร ์ไมร่วม : 

1. ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ 



 

2. คา่ธรรมเนียมอทุยานชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 400บาท /ทา่น 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซักรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการอาหาร คา่มนิบิาร ์

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ Over bill 

5. คา่ทปิไกด ์พนักงานขับรถ และหอ้งพัก 

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทา เป็นส าคัญ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไม ่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหต ุความประมาทของ

ตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้

ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ช าระมัดจ า 50% ณ วันทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวันท าสัญญา ของคา่ทัวร ์

** ช าระดว้ยเงนิสดเทา่นัน้ กรณีถา้ชาระดว้ยบัตรเครดติ ทางบรษัิทคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

-  แจง้ลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง  หักคา่ดาเนนิการตา่งๆ รวม 50% ของราคาทัวร์ 

-  แจง้ลว่งหนา้ 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดาเนนิการตา่งๆ รวม 80% ของราคาทัวร ์

-  แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดาเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

*** ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด *** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามเพิม่เตมิและเชค็ราคาไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ารเ์รน้ทท์ลั จ ากัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


