
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ้ือ 1 แถม 1 

ด่วน!! จ านวนจ ากดั 

3,999 
21 เม.ย. – 31 ต.ค. 

กระบี่ 3 วนั 2 คืน 

1,290.- 
เด็ก 4-10 ปี 

ไม่มีเตียงเสริม 
0-3 ปี ฟรี 

เดนิไปทะเลเพยีง 2 นาท ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อตัราค่าบริการนีร้วม :     

1. พกั The Small Resort 3วนั 2คืน หอ้ง Studio Room (พกั 2 ท่าน / 1 หอ้ง) 

2. ทวัร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )   

  -   1. ด าน ้ าดูปะการัง 1 วนั  กระบ่ี 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว  

 (ไร่เลย,์เกาะไก่,เกาะทบั,เกาะหมอ้,เกาะปอดะ) รวมอุปกรณ์ด าน ้า 

-   2. ทานอาหารเยน็ Set โต๊ะ ท่ีร้านอาหาร   

ทีพ่กั 4 ดาว สุดหรู!! 

The Small Resort 



3. อาหาร 3 ม้ือ(เชา้ 2 ม้ือ ท่ีโรงแรม, กลางวนั 1 ม้ือ ในทวัร์)          

4.  รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดยท์ริป 

5.  ฟรี!! บริการ รับ-ส่ง สนามบิน (ไป-กลบั)   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 รับลูกคา้ท่ีสนามบินตามเวลา Flight ของลูกคา้ และเดินทางสู่ท่ีพกั เช็คอินท ์

หลงั 14.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัท่ี 2 ทานอาหารเชา้ม้ือท่ี 1 (เลือก1โปรแกรม)   

-1.ด าน ้า 8.05-8.15 น.เจา้หนา้ท่ีขบัรถมารับ ลูกคา้เพ่ือไปทริปด าน ้าดูปะการังตาม

โปรแกรม หาดไร่เลย ์ถ ้าพระนาง เกาะหมอ้ เกาะทบั ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ 

เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั(จุดด าน ้าอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพ

อากาศ) (ทานอาหารม้ือท่ี 2 + อุปกรณ์ด าน ้ าฟรี) เดินทางกลบัท่ีพกั  

-2. ทานอาหารเยน็ 17.30-18.30น. ม้ือเยน็ท่ี 2 ทานแบบเซ็ตโต๊ะ 

วนัท่ี 3 ทานอาหารเชา้ม้ือท่ี 3  เช็คเอาท ์ก่อนเวลา 12.00 น. รับลูกคา้ท่ี ท่ีพกั ตามเวลา 

Flight ของลูกคา้ (ก่อนข้ึนเคร่ือง 3 ชม.) แวะซ้ือของฝากและส่งลูกคา้ท่ีสนามบิน 

 

ต้องการเปลีย่นโปรแกรม 

- 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย ์หาดถ ้าพระนาง เกาะไก่ เกาะหมอ้ เกาะทบั) Speed Boat เพิ่ม 490/

ท่าน 

- หมู่เกาะหอ้ง (ทะเลใน เกาะผกัเบ้ีย เกาะพาราไดส์ เกาะหอ้ง) หางยาว เพิ่ม 390/ท่าน 



- หมู่เกาะหอ้ง (ทะเลใน เกาะผกัเบ้ีย เกาะพาราไดส์ เกาะหอ้ง) Speed Boat เพิ่ม 590/ท่าน 

- หมู่เกาะพีพี (อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ถ ้าไวก้ิง เกาะพีพีดอน เกาะไมไ้ผ)่ Speed Boat  เพิ่ม 790/

ท่าน 

- City Tour น ้าตกร้อน เดินป่าสระมรกต ชมวดัถ ้าเสือ เพิ่ม 450/ท่าน 

- พายเรือพายคั ณ อ่าวท่าเลน คร่ึงวนั รวมอาหารกลางวนั เพิ่ม 450/ท่าน 

หมายเหตุ:  

1. Package Tour ดงักล่าว เป็นราคาต่อ  1ท่าน ตอ้งเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน  

2. เดินทางช่วงวนัหยดุยาว สอบถามราคาอีกคร้ัง เน่ืองจากราคา อาจมีการเปล่ียนแปลง   

3. ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเกบ็    

4. ซ้ือประกนัเพิ่มเพียง 50บ.คุม้ครองสูงถึง 1,000,000บ.ตลอดการเดินทาง  

*ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษ ีณ ที่จ่าย 3 %*  
*ค่าบริการดงักล่าวยงัไม่รวมค่าอุทยานหากมกีารเรียกเกบ็*    
ราคานีส้ าหรับคนไทยเท่าน้ัน 
 
  

 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง (ราคาซ้ือ 1 แถม 1) 

ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวนัที่ 28 ธ.ค. -2 ม.ค.,13-15 เม.ย. 

- 21เม.ย.-31ต.ค. ราคา 3,999 ซ้ือ1แถม1 (ท่านที่ 3 ราคา 2,390)  

เดนิทางได้ถึง 31 ต.ค.21 



- 1พ.ย.- 19ธ.ค. ราคา 5,660 ซ้ือ1แถม1 

- 11ม.ค.-20เม.ย. ราคา 6,770 ซ้ือ1แถม1       

- 20ธ.ค.-10ม.ค. ราคา 8,990 ซ้ือ1แถม1  

            

        


