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เดินทาง กรกฎาคม – ตลุาคม 2563 
เลอืก แพ็กเกจกระบ่ีลอ่งเรือยอรช์สดุหรทูะเลกระบ่ี หรือ 

ทวัร ์หมูเ่กาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรือ Speed Boat 

ราคาพิเศษส าหรบั 2 ทา่น 

 

 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 ลกูคา้เดนิทางสูท่ี่พักดว้ยตวัเอง 

วนัท่ี 2 เลือก วนัเดยท์วัร ์ลอ่งเรือยอรช์สดุหร ูหรือ ทวัรห์มูเ่กาะพีพี ดว้ยสปีดโบท๊ – สง่

โรงแรมที่พกั 

 

เริม่ตน้เพียง  2,999.- 

แพ็กเกจ กระบ่ี ด๊ีดี มา 2 จ่าย 1 
2 วนั 1 คืน 
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Day 

1 

 

กระบ่ี 
 

ลกูคา้เดินทางส ูท่ี่พกัดว้ยตวัเอง 

14.00 น. ลกูคา้เดินทางเขา้สูท่ี่พกัเอง และพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

ท่านสามารถเช็คอินดว้ยตวัเอง ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 

ท่านสามารถเลือกท่ีพกั ไดต้ามตวัเลือกที่ก าหนดไว ้แตล่ะโรงแรมจะมีราคาแตกตา่งกนั 

 
 

Day 

2 

 

กระบ่ี 

วนัเดยท์วัร ์

เลือกวนัเดยท์วัร ์– สง่โรงแรมท่ีพกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เลือกวนัเดยท์วัร ์1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน) 

1. ทวัร ์ลอ่งเรอืยอรช์สดุหรชูมพระอาทิตยต์กดิน (เวลา 15.00 น. – 19.00 น.) 

ล่องเรือหร ูชมความสวยงามของปากน ้ากระบ่ีป่าโกงกางอนุสาวรีย์ปูด า  และ เขาขนาบน ้า

สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบ่ี มุ่งหนา้สู่ทอ้งทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน ์เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ 

เกาะหมอ้ และเรือส าราญจะจอดพักท่ีหนา้อ่าวไร่เลย์ พรอ้มดื่มด า่บรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ีสดุ

แสนจะโรแมนตกิ เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พรอ้มวิวพระอาทิตยต์กดิน 

หมายเหต ุ: ใหบ้ริการ วันศกุร ์/ เสาร ์/ อาทิตย ์เท่านัน้ 
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2. ทวัร ์หม ู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา โดยเรอื Speed Boat (เวลา 09.00 น. – 17.00 น.) 

ชมอ่าวมาหยาท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลก ชมทะเลในท่ีอ่าวมาปิเละ เล่นน า้ดปูะการังท่ีงดงามท่ีอ่าวโละ๊ซา

มะ พกัผอ่นแชร่อ้นที่น า้ตกรอ้น สปาแห่งธรรมชาติ 

  
 จบจากทวัร ์น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ออกเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไป (เขา้พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

เดินทาง 20 กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2563 

Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Srisawara Casa 3* 

ศรสีวารา คาซา 

ตวัเมือง 2,999 - - 1,000 
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Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Blue Sotel Krabi 4* 

บลโูซเทล กระบ่ี 

อ่าวนาง 3,999 - - 1,300 

 

   

Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Srisuksant Resort 4* 

ศรสีขุสนัต ์รสีอรท์ 

อ่าวนาง 3,999 - - 1,300 

 

   

 

Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Sugar Marina 4* 

ชกูาร ์มารนีา 

อ่าวนาง 3,999 - - 1,300 
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Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Dusit D2 4* 

ดสุิต ดีท ู

อ่าวนาง 3,999 - - 1,300 

 

   
 

Hotel Location ผ ูใ้หญ่พกัค ู่  

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม  

ท่านละ 

เด็กพกักบั

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสรมิเตียง) 

ราคาหอ้งพกั

เพ่ิมต่อ/คืน/

หอ้ง 

Red Ginger 4* 

เรด จินเจอร ์

อ่าวนาง 3,999 - - 1,300 

 

   

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. กรณีเป็นชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถาม 
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อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. ท่ีพกั 2 ท่าน ตอ่หอ้ง 

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์(กรณี ชาวตา่งชาตเิสยีคา่เขา้อทุยาน 400 บาท/

ท่าน/จดุ) 

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. เจา้ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวก ในวันที่มีวันเดยท์วัร ์

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ แตล่ะจดุ แลว้แตค่วามพึงพอใจของลกูคา้ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้ กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   


