แพ็กเกจ กระบี่ ดี๊ดี มา 2 จ่าย 1
2 วัน 1 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ต ุลาคม 2563
เลือก แพ็กเกจกระบี่ลอ่ งเรือยอร์ชสุดหรูทะเลกระบี่ หรือ
ทัวร์ หมูเ่ กาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat
ราคาพิเศษสาหรับ 2 ท่าน
เริม่ ต้นเพียง

2,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

ลูกค้าเดินทางสูท่ ี่พักด้วยตัวเอง
เลือก วันเดย์ทวั ร์ ล่องเรือยอร์ชสุดหรู หรือ ทัวร์หมูเ่ กาะพีพี ด้วยสปี ดโบ๊ท – ส่ง
โรงแรมที่พกั
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Day
1
กระบี่
ล ูกค้าเดินทางสูท่ ี่พกั ด้วยตัวเอง
14.00 น. ลูกค้าเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวเอง ตัง้ แต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป
ท่านสามารถเลือกที่พกั ได้ตามตัวเลือกที่กาหนดไว้ แต่ละโรงแรมจะมีราคาแตกต่างกัน

Day
2
กระบี่
วันเดย์ทวั ร์
เลือกวันเดย์ทวั ร์ – ส่งโรงแรมที่พกั
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เลือกวันเดย์ทวั ร์ 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1. ทัวร์ ล่องเรือยอร์ชส ุดหร ูชมพระอาทิตย์ตกดิน (เวลา 15.00 น. – 19.00 น.)
ล่อ งเรื อ หรู ชมความสวยงามของปากน ้า กระบี่ ป่ าโกงกางอนุส าวรี ย์ปู ด า และ เขาขนาบน ้า
สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าสู่ทอ้ งทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ
เกาะหม้อ และเรือสาราญจะจอดพักที่หน้าอ่าวไร่เลย์ พร้อมดื่มดา่ บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สดุ
แสนจะโรแมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
หมายเหตุ : ให้บริการ วันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์ เท่านัน้
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2. ทัวร์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.)
ชมอ่าวมาหยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชมทะเลในที่อ่าวมาปิ เละ เล่นนา้ ดูปะการังที่งดงามที่อ่าวโล๊ะซา
มะ พักผ่อนแช่รอ้ นที่นา้ ตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ

จบจากทัวร์ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั

อัตราค่าบริการ
Hotel

Srisawara Casa 3*
ศรีสวารา คาซา

ออกเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)
เดินทาง 20 กรกฎาคม – 31 ต ุลาคม 2563
Location
ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กพักกับ
ท่านละ
ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ตัวเมือง
2,999
-
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ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,000

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

Blue Sotel Krabi 4*
บล ูโซเทล กระบี่

อ่าวนาง

3,999

-

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

Srisuksant Resort 4*
ศรีส ุขสันต์ รีสอร์ท

อ่าวนาง

3,999

-

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

Sugar Marina 4*
ชูการ์ มารีนา

อ่าวนาง

3,999

-
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เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
-

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,300

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
-

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,300

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
-

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,300

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

Dusit D2 4*
ด ุสิต ดีท ู

อ่าวนาง

3,999

-

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พกั ค ู่
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

Red Ginger 4*
เรด จินเจอร์

อ่าวนาง

3,999

-

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
-

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,300

เด็กพักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
-

ราคาห้องพัก
เพิ่มต่อ/คืน/
ห้อง
1,300

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. กรณีเป็ นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม
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อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. ที่พกั 2 ท่าน ต่อห้อง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ (กรณี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/
ท่าน/จุด)
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. เจ้าที่คอยดูแลและอานวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดย์ทวั ร์
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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