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2TH071: โปรแกรมทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ หมู่เกาะพพี ีอ่าวมาหยา ถ า้ไวกิง้ 
เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น า้ตกร้อน 4 วนั 2 คืน (VAN) 

 

แผนการเดนิทาง 
 

 
 
19.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.กระบี่ 
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 
05.00 น. เดินทางถึง จังหวดักระบี่ อิสระใหท้่านท าภาระกิจส่วนตวั ตามอธัยาศยั 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
08.30 น. น าท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบ่ี 
  พกัผอ่นบนชายหาดท่ี ทะเลแหวก (Unseen) 
  ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ของทะเลกระบ่ี เช่น เกาะไก่ เกาะทพั เกาะหม้อ เชิญท่านเล่นน ้า  
  ด าน า้ชมปะการัง ฝงูปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) แบบปิกนิก ท่ี เกาะปอดะ 
13.30 น. เดินทางไป ถ า้พระนาง หาดไร่เรย์ ข้ึนช่ือเร่ืองกิจกรรมปีนหนา้ผา 
14.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัฝ่ัง Check in เขา้สู่ท่ีพกั 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
08.30 น. เดินทางไป อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพพี ีทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาดว้ย 
  ภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน 
  น าท่านลง เรือ Speed Boat พร้อมเส้ือชูชีพ มุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะพพี ี(ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) 
09.30 น. น าท่านเท่ียวรอบ เกาะพพีเีล  
  - อ่าวมาหยา สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Beach 
  - อ่าวโล๊ะซามะ จุดน้ีท่านสามารถด าน ้า ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด 
  - อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น ้าทะเลสีเขียวมรกต โอบลอ้มผาหินปูนอนัสูงชนั  
  - ถ า้ไวกิง้ สถานท่ีเก็บรังนกนางแอ่น 
12.00 น.  น าท่านข้ึน เกาะพพีดีอน รับประทานอาหารกลางวัน (5) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - จ.กระบี่ 

วนัทีส่อง อ่าวนาง - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - ถ า้พระนาง - หาดไร่เลย์ 

วนัทีส่าม หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพพี ี- อ่าวมาหยา - ถ า้ไวกิง้ - อ่าวรันตี - เกาะไม้ไผ่ 
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14.00 น. น าท่านลง เรือ Speed Boat มุ่งหนา้สู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง 
15.00 น. เดินทางไป เกาะไม้ไผ่ เกาะท่ีสวยท่ีสุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพพี ีซ่ึงมี 
 ฉายาวา่ ดงปะการังแสนไร่ อิสระใหท้่านพกัผอ่นและเล่นน ้าตามอธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร 
 

 

 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
  เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์น าท่านเดินทางไป สุสานหอย 
  สุสานหอย ธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายปุระมาณ 40 ล้านปี แต่ชาวบ้านยงัคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาต ุ
 หินปูนในน า้ทะเลหล่อเป็นใต้น า้ จนเป็นเนือ้เดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ย่ืนลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนา 
  ประมาณ 40 ซ.ม. มเีพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญีปุ่่น ไทย 

10.30 น.  เดินทางไป สระน า้ผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen) 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางไป น า้ตกร้อน (Unseen) ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ณ น ้าตกร้อนท่ีมีจุดก าเนิด 
 ของแหล่งน ้าพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบ้ืองล่างกดัเซาะหินลดหลัน่ลงมาเป็นน ้าตกร้อนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ  
 30 องศาเซลเซียส ใหท้่านได ้สัมผสัอาบน ้าแร่แช่น ้าร้อน 
17.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
24.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

23-26 มกราคม 2563 9,900 9,500 2,000 

30 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ์ 2563 9,500 9,200 2,000 

07-10 กุมภาพนัธ์ 2563 9,900 9,500 2,000 

13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 9,500 9,200 2,000 

20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 9,500 9,200 2,000 

27 กุมภาพนัธ์ - 01 มีนาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

05-08 มีนาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

12-15 มีนาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

วนัทีส่ี่  สุสานหอย - สระมรกต - สระน า้ผุด - น า้ตกร้อน - กรุงเทพฯ 
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19-22 มีนาคม 2563 9,500 9,200 2,000 
26-29 มีนาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

03-06 เมษายน 2563 9,900 9,500 2,000 

10-13 เมษายน 2563  9,900 9,500 2,000 

11-14 เมษายน 2563 9,900 9,500 2,000 

16-19 เมษายน 2563 9,500 9,200 2,000 
23-26 เมษายน 2563 9,500 9,200 2,000 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 9,900 9,500 2,000 

07-10 พฤษภาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

14-17 พฤษภาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

21-24 พฤษภาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

28-31 พฤษภาคม 2563 9,500 9,200 2,000 

 
รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 9,200 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,200 

เด็ก *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 2,000 

 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 หอ้งพกั 2 คืน (หอ้งแอร์ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ทวัร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือ Speed Boat 
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 ทวัร์หมู่ 4 เกาะ พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่ 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 9 ม้ือ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ไฟฉาย 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
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บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 


