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วันที่หนึ่ง :  ต้อนรบัสู่สนามบินกระบี่ – Check inโรงแรม                    (-/-/-)  
เช้า/เย็น คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่พร้อมพบ ทีมงานชูป้ายคอยต้อนรับท่านท่ีสนามบิน 
  จากนั้นเดินทางสู่โรงแรม(ตามท่ีท่านเลือกโรงแรม) เพื่อเช็คอินห้องพักจากนั้นพักผ่อนตาม 
  อัธยาศัยรับประทานอาหารเย็น ที่ ร้านอาหาร (อิสระ) 
 

วันที่สอง : ทัวร์ทะเลวันเดย์ 4 เกาะ ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ - เกาะไก่  
**โดยเรือหางยาว** แบบจอยทัวร ์                             (B/L/-) 
07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) 
08.30 น.   รถมารับลูกค้าจากโรงแรมไปยังท่าเรือ  ( กรุณารอท่ีล๊อบบ้ีของโรงแรม )พร้อมกันที่ท่าเรือ 

อุทยานหาดนพรัตธานี เพื่อเดินทางสู่เกาะเดินทางไปทะเลแหวก น าท่านชมทะเลแหวก“Unseen 
in Thailand”ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและ
เกาะหม้อสนุกกับการว่ายน้ า ด าน้ าชมปะการัง และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบ
กล่อง เดินทางกันต่อไปเกาะปอดะชมหาดทรายสีขาว มองแล้วสบายตา สนุกกับการเล่นน้ า
 หาดไร่เลย์  คือ การปีนผา เพราะที่ หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย ซึ่งการปีนผาท่ี ไร่เลย์ 
สามารถท าได้ ท้ังปี โดยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรม "ปีนผา" และบริเวณที่
นิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลย์ตะวันออก อ่าวต้นไทร และ เขาแถวถ้ าพระนางใน 

14.30 - 15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งท่านท่ี โรงแรม เพื่อพักผ่อน /รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) 
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วันที่สาม : Check Outโรงแรม – ส่งสนามบินกระบี่                          (B/-/-) 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (มื้อที่ 3)  

Check-Out ไม่เกิน 11.00 น. เก็บสัมภาระของท่าน กรุณารอที่ลอ็บบ้ีโรงแรม 
เย็น  น าท่านเดินทางไปยังสนามบินกระบี่เพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

*** โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้้า และ
ความค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ*** 

โรงแรมที่พัก ราคา 
(บาท/ท่าน) 

เดินทาง 12-15 เม.ย. 62 
ชาร์ทเพิ่ม 1 คืน/ห้อง 

กระบี่ ซีบาส (ในเมือง)  
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 3,950.- 1,400.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 3,300.-  
โรงแรม อ่าวนาง วีว่า รีสอร์ท  
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 4,200.- 1,800.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 3,350.-  
โรงแรม เดอะ สมอโฮเทล 
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 4,500.- 2,800.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 3,350.-  
โกลว์ อ่าวนาง กระบี ่
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 4,600.- 2,300.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 3,500.-  
อ่าวนาง ออคิด 
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 4,700.- 2,200.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 3,600.-  
อ่าวนาง คลิฟ 
เดินทาง 1 มี.ค.-19 เม.ย. 62 5,750.- 2,800.- 
เดินทาง 20 เม.ย. -20 ต.ค. 62 4,450.-  
ราคาทัวร์รวม :  
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 รถ รับส่ง ตามรายละเอียดในโปรแกรม 
 ท่ีพัก 2 คืน (พัก 2ท่าน/ห้อง) 
 เรือหางยาว 4 เกาะ กระบี่ ไร่เลย์ ทะเลแหวก ปอดะ (แบบจอยทัวร์) และค่าธรรมเนียมอุทยาน 

กรณีเป็นเรือ เร็ว Speed Boat เพ่ิมท่านละ 400 บาท 
 อาหาร ตามท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจ าเรือ 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ทางทะเล และไกด์ทางทะเลท่ีมีประสบการณ์ 
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง***ไม่ใช่ประกันสุขภาพ*** ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาล 

500,000บาท/คน , กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผู้
เดินทางมีอายุน้อยกว่า 1ปี หรืออายุมากกว่า75ปี จ านวนเงินความรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
จะลดลง 50%) 

ราคาทัวร์ไม่รวม :  
 ตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ 
 ค่าอุทยานชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 400 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการอาหาร 
 มินิบาร์ 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%ค่า Over bill 
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และห้องพัก  


