HT- PKG – KPPTOUR กระบี่ - เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจ
เดินทาง

อัพเดท 14/11/63

กระบี่ - เกาะพีพี
สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ - ซิตที ้ วั ร์ ถ่ายรูปลานปูดา– เลือกทัวร์ 1 ใน 3 รายการ - เลือกซือ้ Optional Tour เพิม่ –
ซือ้ ของฝาก - สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่

HT- PKG – KPPTOUR กระบี่ - เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน

กาหนดการเดินทาง:
วันแรก
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

วันทีส่ อง
เช้า
ช่วงเช้า-บ่าย

3 วัน 2 คืน
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พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ – ซิตที้ ัวร์ ถ่ายรู ปลานปูดา – พักผ่อนตามอัธยาศัย
เจ้าหน้าที่รอรับและอานวยความสะดวกให้ทกุ ท่าน ณ สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
นาทุกท่านชมเมืองไปกับซิตที ้ วั ร์ ถ่ายรูปสุดชิคกับ ลานปูดา หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ "อนุสาวรียป์ ูดา"
ตัง้ อยู่ท่ที า่ เรือขนาบนา้ จุดตรงนีเ้ ป็ นจุดชมวิวชัน้ ดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบนา้ ภูเขาสอง
ลูกที่ตงั้ อย่างโดดเด่นริมแม่นา้ กระบี่ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ดว้ ย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดา จะมี
"อนุสาวรียน์ กออก" หรือนกอินทรี นกประจาถิ่นที่น่ี สาเหตุท่สี ร้างอนุสาวรียเ์ ป็ นรูปปูดาและนกออกเพราะทัง้
สองสิ่งนีถ้ ือเป็ นสัตว์ท่แี สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
นาท่านสู่ โรงแรมที่พกั ให้ทกุ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

เลือกทัวร์รายการท่องเที่ยว 1 รายการ
อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มือ้ ที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางท่องเทีย่ วโดยให้ท่านเลือกทัวร์ 1 ใน 3 รายการ
1.ทัวร์ทะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก เรือ Speed Boat ทะเลแหวก เป็ น
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
ทะเลแหวกเป็ นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากอิทธิ พล
ของนา้ ขึน้ และนา้ ลง ทาให้สนั ทรายของเกาะทัง้ 3 คือ เกาะทับ เกาะหม้อ
และ เกาะไก่ (หรือเกาะปอดะ) ปรากฏขึน้ เมื่อนา้ ลด และทาให้เราสามารถ
เดินข้ามไปมายังเกาะทัง้ สามได้
2.ทัวร์หมู่เกาะห้องท่องทะเลใน เรือ Speed Boat เกาะห้อง ตัง้ อยู่
ในเขต อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะห้อง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะ
เหลาบิเละ เป็ นเกาะที่มีทศั นียภาพ สวยงามมาก ล้อมรอบด้วยนา้ ทะเล
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สีคราม มีกลั ปั งหาและปะการังรอบเกาะ โดยมีจดุ ที่น่าสนใจได้แก่ “ อ่าวบิเละ ” เป็ นอ่าวที่มี หาดทรายโค้งเป็ น
รูปนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด นา้ ทะเลใส สีเขียวมรกต มีฝงู ปลาเล็กๆ แหวกว่ายให้เห็นอยู่ท่วั ไป ห่างจาก
ชายหาดลงไปในทะเลมีกลั ปังหาและปะการังหลากหลายชนิด ชายทะเลเหมาะแก่การเล่นนา้ ถือว่าเป็ นแหล่ง
พายเรือคายัคและ แหล่งดานา้ ดูปะการังนา้ ตืน้ ที่สวยงาม
3.ทัวร์แช่ธารน้าตกร้อน เดินสระป่ ามรกต สระมรกต เป็ นสระนา้ ธรรมชาติท่มี คี วามสวยงาม มีลกั ษณะเป็ น
บ่อหินปูน นา้ ใสสีเขียวมรกต สามารถลงเล่นนา้ ได้ ท่ามกลางบรรยากาศป่ าเขา ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาประบางคราม นา้ ในสระมรกตสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง ซึ่งถือกาเนิดขึน้ มาจากธารนา้ อุ่น ใน
ผืนป่ าที่ราบต่าภาคใต้ เป็ นนา้ พุรอ้ นลักษณะเป็ นสระนา้ ร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระนา้ ผุด
อุณหภูมิของนา้ อยู่ท่ี 30-50 องศาเซลเซียส

ช่วงเทีย่ ง
ช่วงเย็น

วันทีส่ าม
เช้า
ช่วงเช้า

รับประทานอาหารกลางวัน (ปิ กนิก)
นาท่านเดินทางกลับที่พกั ให้ทกุ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ซือ้ ของฝาก-สนามบินกระบี่ หรือเลือกซือ้ Optional Tour เพิ่ม
อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มือ้ ที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านซือ้ ของฝากเป็ นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ อาทิเช่น เต้าส้อ นา้ พริกกุง้ เสียบ มีทงั้ ตาสดและแห้ง กุง้
เสียบยาสมุนไพร อินทผาลัม ขนมทรายลันตา เป็ นต้น จากนัน้ มุง่ หน้าสู่ สนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ ทุก
ท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
หรือให้ท่านเลือกซือ้ Optional Tour เพิม่ ตามความต้องการ
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อัตราค่าบริการ
Hotel

Class Location

ราคาต่อท่าน
พักคู่
พักเดี่ยว

E-Night

Remark

Srisawara Casa (Sup) หรือเทียบเท่า

3 ดาว

ตัวเมือง

1,999

2,999

900

1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64

Deevana Plaza (DLX)

4 ดาว

อ่าวนาง

2,790

3,990

1,500

อ่าวนาง

2,790

3,990

1,500

4 ดาว

อ่าวนาง

2,790

3,990

1,500

1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64

Dusit D2 (D’ light)

4 ดาว

Blue Sotel (SUP)
Apple A Day (DLX)

4 ดาว

อ่าวนาง

2,790

3,990

1,500

Krabi Laplaya (SUP)

4 ดาว

อ่าวนาง

3,090

4,590

1,800

Srisuksant (SUP)

4 ดาว

อ่าวนาง

Red Ginger (SUP)

4 ดาว

อ่าวนาง

3,090
3,090

4,590
4,590

1,800
1,800

Sugar Marina (SUP)

4 ดาว

อ่าวนาง

3,090

5,090

2,100

1 ธ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*
1 ธ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
*เว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64*

อัตรานีร้ วม
•
•
•
•
•
•

ค่าที่พกั 2 คืน (นอนห้องละ 2-3 ท่าน)
อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเรื อนาเที่ยวตามรายการ
ค่าบริ การรถรับและส่ง

อัตรานีไ้ ม่ รวม
•
•

ภาษี มูลค่าเพิม่ 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
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การสารองที่นั่ง
•

ต้องทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และทาการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 10 วันก่อนเดินทาง (จ่ายเต็มจานวน)

การชาระเงิน
•
•
•

โอนเงินสด เข้าบัญชี
- นายสุ ขสันต์ สิ นธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาสุ ทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 069 – 2 – 60120 - 3
- นาง ปิ ยรัตน์ สิ นธุ์สุวรรณ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 157-2-01717-3

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียม
อย่างน้ อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นรถนาเที่ยว โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้ จ่ายตาม
จริงที่รถนาเที่ยว โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกเดินทางต้องใช้ สิทธิภายใน 45
วัน นับจากวันจอง หากเกินกาหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ
•

•

•

•

•
•

กรุ ณาปฏิบตั ิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย) และ
เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรื อกรณี ที่สูญหายหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุ การณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง
ฯลฯ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

