รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรม ** แพ็คเกจและวันเดย์ทวั ร์ ชาวต่างชาติ เพิ ม่ ค่าธรรมเนี ยม ท่านละ 400 บาท ยกเว้นน้ าตกร้อน ท่านละ 300 บาท **
วันแรก
รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ + ซิตท้ี วั ร์ ถ่ายรูปลานปูดา + ส่งทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
มือ้ เช้า (1) ทีพ่ กั + เลือกทัวร์ 1 ใน 4 รายการ + มือ้ เทีย่ ง (2) ปิ กนิก
 ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก เรือ Speed Boat
 ทัวร์หมู่เกาะห้องท่องทะเลใน เรือ Speed Boat
 ทัวร์แช่ธารน้าตกร้อน เดินปา่ สระมรกต
 ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
วันที่สาม
มือ้ เช้า (3) ทีพ่ กั + เลือกซือ้ OPTIONAL TOUR เพิม่ + ซือ้ ของฝาก + ส่งสนามบิน / บขส.กระบี่
โรงแรม/ที่พกั

อิ นแอนด์โอม กรีนเฮาส์, กรีน
เนอร์รี่, ศรีสวาร่า, สลีปเวล
กระบี่ซีบาส, แนบโฮเทล
อ่าวนางซันเซ็ท,บุรีธารา, มารี
น่ าเอ็กเพลส , ชูก้ามารีน่า
ศรีสุขสันต์, เอวาซี, มณี เทลแอป
เปิ้ ลอะเดย์, เซ็นทร่าพูพโน, เรดจิ น
เจอร์, ฮอลิ เดย์อินเอ็กเพลลส
อ่าวนางปริ้นวิ ลล์
ปกาสัย, ดีวาน่ าพลาซ่า, ดีวาน่ า
กระบี่รีอสร์อท , เซ็นทร่าอันดาเทวี
,ซันไรทรอปปิ คัล
อ่าวนางวิ ลล่า, ฮอลิ เดย์อินรีสอร์ท,
ไร่เลย์ปริ้นเซส
ไรย์เลเบย์ (ไร่เลย์)
บียอร์นรีสอร์ท
โซฟิ เทล

พักคู่

พักเดี่ยว

พักต่อ/ห้อง/คืน

ระยะเวลา

2,500

3,500

1,200

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

2,700

3,950

1,450

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

2,900

4,100

1,600

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

3,500

5,300

2,000

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

3,900

6,000

2,500

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

4,500

7,300

3,100

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

4,900

8,000

3,500

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

5,500
5,900
7,900

8,200
9,200
13,100

3,000
3,600
5,600

1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61
1 พ.ค.61 – 31 ต.ค.61

รายการทัวร์ซื้อเพิ่ ม
No
KB 01
KB 02
KB 03
KB 04
KB 05

รายการทัวร์

ประเภท

เวลา

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์4เกาะ) SPEED BOAT 09.00-14.00
ทัวร์หมู่เกาะห้อง ท่องทะเลใน
SPEED BOAT 09.00-15.00
ทัวร์หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา
SPEED BOAT 09.00-17.00
ทัวร์พายเรือคายัค ณอ่าวท่าเลน รถตู/้ KAYAK
Half Day
ทัวร์น้าตกร้อน สระมรกต
รถตู้
09.00-16.00

ราคาขาย
ผูใ้ หญ่ เด็ก
ปิ กนิก 750 400
ปิ กนิก 1,200 900
เซ็ทโต๊ะ 1,500 1,000
ปิ กนิก 750 400
ปิ กนิก 750 400
อาหาร

หมายเหตุ
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

เด็ก3 -10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริ มเตียง) คิ ด 75%ของราคาผูใ้ หญ่
ถ้าเสริ มเตียง คิ ด 90%ของราคาผูใ้ หญ่
บริ การรวม : รถรับ – ส่งโรงแรม – ท่าเรือ – โรงแรม, ทีพ่ กั 2 คืน / อาหาร 3 มือ้ /ไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ
(คนไทย), ทัวร์ 1 รายการ
บริ การไม่รวม :ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ), ค่าใช้จา่ ยส่วนต่าง ๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการ
KB 01 ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ (ทัวร์ 4 เกาะ) ชมทะเลแหวก โดยเรือ Speed Boat
ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ ดาน้าดูปะการัง พักผ่อนบนเกาะ
ปอดะ ชมมถา้ พระนางและชมการปี นผาที่อ่าวไร่เลย์ กับบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ นกันเอง + อาหารกลางวันปิ กนิ ก
KB 02 ทัวร์หมู่เกาะห้อง – ท่องทะเลใน โดยเรือ Speed Boat
ชมป่ าเกาะแห่งอันดามัน พบกับลากูน (Lagoon) ที่สวยงาม เดิ นเล่นบนหาดทรายที่ขาวและละเอียด เล่นน้าดาน้าชม
ปะการัง พักผ่อนตามเกาะต่าง ๆ เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาลาดิ ง เกาะห้อง + อาหารกลางวันปิ กนิ ก
KB 03 ทัวร์เจาะลึกหมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่โดยเรือ Speed Boat
สะดวกสบาย เพียงแค่ 45 นาที ชมอ่าวมาหยา อันมีชื่อเสียงดังทัวโลก
่
ชมทะเลในที่อ่าวปิ เละ เล่นน้าดูปะการังที่งดงาม
ที่อ่าวโล๊ะซามะ พักผ่อนเล่นน้าบนเกาะไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะพีพี ดังสมญานาม
่
ดงปะการังแสนไร่ + อาหาร
กลางวันเซ็ทโต๊ะ
KB 04 ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
เดิ นทางสู่อ่าวท่าเลน สนุกสนานกับการพายเรือคายัค กิ จกรรมรูปแบบใหม่ เป็ นกิ จกรรมท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศก์และ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติ ชมแนวป่ าโกงกางที่สมบูรณ์ทงั ้ สองข้างทาง ชมหน้ าผาหิ นแคนย่อนและลากูนต่าง ๆ มากมาย + อาหาร
กลางวันปิ กนิ ก
KB 05 ทัวร์แช่ธารน้าตกร้อน – เดิ นป่ าสระมรกต (Unseen in Thailand)
กิ จกรรมเดิ นป่ า ศึกษาธรรมชาติ ขิงป่ าเขานอจู้จี้ ป่ าดิ บชื้นที่ราบตา่ ผืนสุดท้ายของประเทศไทย เยือนถิ่ นแต้วแร้วท้อง
ดา เล่นน้าเสสระมรกต สระว่ายน้ากลางธรรมชาติ สีเขียวมรกต พักผ่อนแช่น้าร้อนที่ น้าตกร้อน สปาแห่งธรรมชาติ + อาหาร
กลางวับปิ กนิ ก

เงื่อนไขการให้บริ การ
1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป - กลับ ตัง้ แต่ 01พฤษภาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561 เท่านัน้
2. รายการข้างต้นจาเป็นต้องทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และทาการชาระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดภายใน 3
วัน ก่อนการเดิทาง
3. กรณีตอ้ งการยกเลิกการจอง
- กรณียกเลิก ถ้าเป็นแพ็คเกจ 3วัน 2คืน รวมทีพ่ กั แจ้งยกเลิกอย่างน้อยก่อนการเนทาง 14 วัน และ
30วัน ก่อนการเดินทาง สาหรับวันหยุดเทศกาล
- กรณียกเลิก ถ้าเป็นเฉพาะวันเดย์ทวั ร์ แจ้งยกเลิกอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 3วัน และ 7วัน ก่อน
การเดินทาง สาหรับวันหยุดเทศกาล

