
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการน้ีรวม: 

1. พกั Aonang Mountain View 3 วนั 2 คืน Duluxe Room (พกั 2 ท่าน/ 1 หอ้ง) 

2. ทวัรฟ์ร ี(เลอืก 1 โปรแกรม) 



- 1. ด าน า้ดูปะการงั 1 วนั กระบี ่4 เกาะทะเลแหวก โดยเรอืหางยาว (ไร่เลย,์เกาะไก่,เกาะทบั,เกาะ

หมอ้,เกาะปอดะ) รวมอปุกรณด์ าน า้ 

- ทายอาหารเยน็ Set โตะ๊ ทีร่่านอาหาร 

3. อาหาร 3 มื้อ (เชา้ 2 มื้อ ทีโ่รงแรม,กลางวนั 1 มื้อ ในทวัร)์ 

4. รถรบั-ส่งจากโรงแรมไปเดยท์รปิ, ฟรบีรกิารรถส่งหนา้หาด(สอบถามทีโ่รงแรมอกีคร ัง้) 

**ตอ้งการซื้อรถ รบั-ส่ง(ไป-กลบัสนามบนิ เพิม่ 450/ท่าน ฟรแีวะซื้อของฝาก (8.00-17.00)** 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 ลูกคา้เดนิทางสู่ทีพ่กั เชค็อนิท ์หลงั 14.00 น. พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัที ่2 ทานอาหารเชา้มื้อที ่1 (เลอืก1โปรแกรม) 

-1.ด าน า้ 8.05-8.15 น.เจา้หนา้ที่ขบัรถมารบั ลูกคา้เพือ่ไปทริปด าน า้ดูปะการงั ตามโปรแกรม หาดไร่

เลย ์ถ า้พระนาง เกาะหมอ้ เกาะทบั ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทางกลบัสู่ที่พกั(จุดด าน า้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ด าน า้ฟรี) เดินทางกลบัที่

พกั  

-2. ทานอาหารเยน็ 17.30-18.30น. มื้อเยน็ที ่2 ทานแบบเซต็โตะ๊ 

วนัที ่3 ทานอาหารเชา้มื้อที ่3  เชค็เอาท ์ก่อนเวลา 12.00 น. ลูกคา้เดนิทางกลบัเองโดยสวสัดภิาพ 

ตอ้งการเปลี่ยนโปรแกรม 

- 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย ์หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหมอ้ เกาะทบั) Speed Boat เพิม่ 490/ท่าน 

- หมู่เกาะหอ้ง (ทะเลใน เกาะผกัเบี้ย เกาะพาราไดส ์เกาะหอ้ง) หางยาว เพิม่ 390/ท่าน 

- หมู่เกาะหอ้ง (ทะเลใน เกาะผกัเบี้ย เกาะพาราไดส ์เกาะหอ้ง) Speed Boat เพิม่ 590/ท่าน 

- หมู่เกาะพพี ี(อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ถ า้ไวกิ้ง เกาะพพีดีอน เกาะไมไ้ผ่) Speed Boat เพิม่ 790/ท่าน 

- City Tour น า้ตกรอ้น เดนิป่าสระมรกต ชมวดัถ า้เสอื เพิม่ 450/ท่าน 

- พายเรอืพายคั ณ อ่าวท่าเลน ครึ่งวนั รวมอาหารกลางวนั เพิม่ 450/ท่าน 



 

 

ต้องการซ้ือโปรแกรมเพิม่ 

- 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย์ หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทบั) เรือหางยาว ค่าบริการ 450/ท่าน, เด็ก 

350/ท่าน   

- 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย์ หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทบั) Speed Boat ค่าบริการ  850/ท่าน, เด็ก 

550/ท่าน 

- หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผกัเบีย้ เกาะพาราไดส์ เกาะห้อง) เรือหางยาว ค่าบริการ  750/ท่าน, เด็ก 700/ท่าน 

- หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผกัเบีย้ เกาะพาราไดส์ เกาะห้อง) Speed Boat ค่าบริการ  900/ท่าน, เด็ก 700/ท่าน 

- หมู่เกาะพพี ี(อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ถ า้ไวกิง้ เกาะพพีดีอน เกาะไม้ไผ่) Speed Boat ค่าบริการ  1,100/ท่าน, เด็ก 

700/ท่าน 

- City Tour น า้ตกร้อน เดินป่าสระมรกต ชมวดัถ า้เสือ ค่าบริการ  800/ท่าน, เด็ก 500/ท่าน 

- พายเรือพายคั ณ อ่าวท่าเลน คร่ึงวนั รวมอาหารกลางวนั  

ค่าบริการ  800/ท่าน, เด็ก 500/ท่าน  

เด็ก 0-3ปี ฟรี , 4-9ปี ราคาเด็ก 

 

 

 

หมายเหต:ุ 

1. Package Tour ดงักลา่ว เป็นราคาต่อ  1ท่าน ตอ้งเดนิทางตัง้แต่ 2 ท่าน  

2. เดนิทางช่วงวนัหยุดยาว สอบถามราคาอกีคร ัง้ เน่ืองจากราคา อาจมกีารเปลีย่นแปลง   

เดินทางได้ถึง 



3. ราคาดงักลา่วไม่รวมค่าอทุยาน หากมกีารเรยีกเก็บ    

4. ซื้อประกนัเพิม่เพยีง 50บ.คุม้ครองสูงถงึ 1,000,000บ.ตลอดการเดนิทาง \ 

เงือ่นไขการเดนิทาง (ซื้อ 1 แถม 1) 

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

 

- 21เม.ย.-31ต.ค. ราคา 2,999 ซื้อ1แถม1      

- 1พ.ย.- 19ธ.ค. ราคา 3,440 ซื้อ1แถม1 

- 11ม.ค.-20เม.ย. ราคา 3,770 ซื้อ1แถม1  

- 20ธ.ค.-10ม.ค. ราคา 4,590 ซื้อ1แถม1 

- เดก็ 0-3 ปี ฟร ี, เดก็ 4-9 ขวบไม่มเีตยีงเสรมิ 790/ท่าน  

 

 


