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แพ็คเกจทวัร ์กระบี ่
4 เกาะ ทะเลแหวก โดย หางยาว (Join Tour)  

ส าหรบัเดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ :   ตอ้นรบัสูส่นามบนิกระบี ่– กระบี ่                         (-/-/-)                                              

 

เชา้/บา่ย  คณะเดนิทางถงึสนามบนิกระบี ่พรอ้มพบ ทมีงาน ชปู้าย คอยตอ้นรับทา่นทีส่นามบนิกระบี ่

 น าทา่นเดนิทางไป โรงแรมทีพ่ัก เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 รบัประทานอาหารเย็น(อสิระ)  

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

   ***เรอืหางยาว *** (Join Tour)                                                                    (B/L/-)      

 

07.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.30 น.   รถมารับลกูคา้จากโรงแรมไปยงัทา่เรอื  (กรณุารอทีล่๊อบบีข้องโรงแรม) พรอ้มกนัทีท่า่เรอือทุยาน

หาดนพรัตธาน ีเพือ่ลงเรอื เดนิทางสูเ่กาะ เดนิทางไปทะเลแหวก น าทา่นชมทะเลแหวก   

“Unseen in Thailand”  ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีม่สีนัทรายเชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่

เกาะทับและเกาะหมอ้ ทา่นจะไดเ้ดนิบนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 

นอกจากนีท้า่นสามารถเลน่น ้า ด าผวิน ้าและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

เดนิทางไป เกาะไก ่เพือ่สนุกกบัการวา่ยน ้า ด าน ้าชมปะการัง และเพลดิเพลนิไปกบั เดนิทางไป

เกาะปอดะ ชมหาดทรายสขีาวมองแลว้สบายตา และสนุกสนานกบัการเลน่น ้าทะเลใสๆ และให ้

อาหารปลา   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (2) แบบกลอ่งหรอืปิคนคิ  

บา่ย เดนิทางไป ถ า้พระนาง และหาดไรเ่ลย ์ถ ้าศักดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื เชญิกราบ

สกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล และเดนิชมความงามภายในถ ้า หรอืจะเลน่น ้า พักผอ่น

บรเิวณชายหาดตามอธัยาศยัสามารถชมกจิกรรมทีเ่ป็นจดุเดน่ของหาดไรเ่ลย ์ คอื การปีนผา 

เพราะทีห่าดไรเ่ลย ์มผีาหนิปนูมากมาย ซึง่การปีนผาทีไ่รเ่ลยส์ามารถท าไดท้ัง้ปี โดยในชว่ง
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เดอืนเมษายนของทกุปี จะมกีารจัดกจิกรรม "ปีนผา" และบรเิวณทีน่ยิมปีนผาคอืบรเิวณ ไร่

เลยต์ะวันออก อา่วตน้ไทร และ เขาแถวถ ้าพระนางใน 

14.30 – 15.00 น.  เดนิทางกลับสูท่า่เรอื สง่ทา่นที ่โรงแรม เพือ่พักผอ่น /รบัประทานอาหารเย็น (อสิระ)  

***กรณี เป็นเรอืสปีทโบท๊ (จอยทวัร)์ เพิม่ทา่นละ 400 บาท*** 

คา่ธรรมเนยีมอทุยานชาวตา่งชาต ิเพิม่ทา่นละ 400บาท 

 

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

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม (3) / เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

Check-Out ไมเ่กนิ 11.00 น. เก็บสมัภาระของทา่น กรณุารอทีล็่อบบีโ้รงแรม 

บา่ย/เย็น ควรเดนิทางถงึสนามบนิกอ่นเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 2 ชม. (เคา้ทเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดกอ่นเครือ่งออก 45 

น.)  

น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิกระบีเ่พือ่เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

*** โปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูต่ามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน า้ และความค านงึถงึ 

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั*** 

 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่รถ รับสนามบนิกระบี-่สง่โรงแรม และ รับโรงแรม-สง่สนามบนิกระบี ่

 ทีพ่ัก 2 คนื (พกั 2ทา่น/หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้ 

 เรอืหางยาว 4เกาะ กระบี ่ไรเ่ลย ์ทะเลแหวก ปอดะ (Join Tour) และคา่ธรรมเนยีมอทุยานส าหรับคนไทย 

พรอ้มอาหารกลางวันแบบกลอ่ง ***กรณี เป็นเรอืสปีทโบท๊(จอยทวัร)์ เพิม่ทา่นละ 400 บาท/

ทา่น*** 

 อปุกรณ์ทีใ่ชท้างทะเล และไกดท์างทะเลทีม่ ี(ทัวร ์4 เกาะ Join Tour) 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง***ไมใ่ชป่ระกนัสขุภาพ*** ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์คา่รกัษาพยาบาล 

500,000บาท/คน , กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผู ้

เดนิทางมอีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอือายมุากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรบัผดิชอบตามเงือ่นไขกรรม

ธรรมจ์ะลดลง50%) 

 ราคาทวัรไ์มร่วม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั 

 คา่ธรรมเนยีมอทุยานชาวตา่งชาต ิเพิม่ทา่นละ 400บาท/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการอาหาร คา่มนิบิาร ์

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และ คา่ Over bill 

 คา่ทปิไกดท์ะเล พนักงานขบัรถ และหอ้งพัก  

 

หมายเหต ุ

- ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
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- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง                                                                                                                                                                                          

- ช าระมดัจ า ทา่นละ 50%  ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัท าสญัญา ของคา่ทวัร ์

 ** ช าระดว้ยเงนิสดเทา่น ัน้ กรณี ถา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ ทางบรษิทัคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

- แจง้ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง   หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 50% ของราคาทวัร ์                                                           

- แจง้ลว่งหนา้ 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 80% ของราคาทวัร ์                                               

- แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์                                  

*** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

Aonang Viva Resort 

อา่วนาง ววีา่ รสีอรท์ 

ราคาขายผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (3-10ปี) พกัเดีย่ว/คน/

คนื 

เดนิทาง 21 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 4,800 2,600 2,600 

เดนิทาง 11 ม.ค. 63 - 31 ม.ีค. 63 
3,900 2,600 1,700 

เดนิทาง 13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 

เดนิทาง 1 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 
 

3,200 

 

2,600 1,000 
เดนิทาง 16 เม.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 

GLOW Ao Nang Krabi 

โกลว ์อา่วนาง กระบี ่
ราคาขายผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (3-10ปี) 

พกัเดีย่ว/คน/

คนื 

เดนิทาง  25 พ.ย. 62 - 9 ม.ค. 63 5,800 2,700 3,500 

เดนิทาง  10 ม.ค. 63 – 31 ม.ีค. 63 4,800 2,700 2,500 

เดนิทาง  1 เม.ย. 63 – 31 ต.ค. 63 3,700 2,700 1,400 

 

The Small Hotel Krabi 

เดอะ สมอ โฮเทล 

ราคาขายผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (4-10ปี) พกัเดีย่ว/คน/

คนื 

เดนิทาง  11 ม.ค. 63 - 20 เม.ย. 63 4,600 3,000 2,300 

เดนิทาง  21 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 3,400 3,000 1,100 
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Krabi La Playa 

กระบี ่ลาพาญา 
ราคาขายผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (4-10ปี) 

พกัเดีย่ว/คน/

คนื 

เดนิทาง  11 ม.ค. 63 - 20 เม.ย. 63 4,800 3,000 2,500 

เดนิทาง  21 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 3,600 
3,000 

1,300 

 

Holiday Inn Express 

ฮอลเิดยอ์นิน ์เอ็กซเ์พรส 
ราคาขายผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก (4-7ปี) 

พกัเดีย่ว/คน/

คนื 

เดนิทาง  11 ม.ค. 63 - 29 ก.พ. 63 5,100 
3,300 

2,500 

เดนิทาง  1 ม.ีค. 63 – 17 เม.ย. 63 4,300 
3,300 

1,700 

เดนิทาง  18 เม.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 4,100 
3,300 

1,500 

 

Aonang Viva Resort 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GLOW Ao Nang Krabi 
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Krabi La Playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Holiday Inn Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ราคาขา้งตน้เป็นราคาแพ็คเกจทวัร ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 


