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วันที่หนึ่ง :  ต้อนรับสู่สนามบินกระบี่ – กระบี ่                         (-/-/-)                                              

 

เช้า/บ่าย  คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่ พร้อมพบ ทีมงาน ชูป้าย คอยต้อนรับท่านที่สนามบินกระบี่ 
 น าท่านเดินทางไป โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 รับประทานอาหารเย็น อิสระอาหารเย็น(ไม่รวมในแพคเกจ) 

วันที่สอง : ด้าน้้าตื้น 4เกาะ ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ 
 ***เรือหางยาว ***(Join Tour)                                                                         (B/L/-)      

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
08.30 น.   รถมารับลูกค้าจากโรงแรมไปยังท่าเรือ  (กรุณารอที่ล๊อบบี้ของโรงแรม) พร้อมกันที่ท่าเรืออุทยานหาดนพ
รัตธานี เพ่ือลงเรือ เดินทางสู่เกาะ เดินทางไปทะเลแหวก น้าท่านชมทะเลแหวก   “Unseen in Thailand”  ความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ ท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรียบว่า
ท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นน้ า ด าผิวน้ าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
เดินทางไป เกาะไก่ เพ่ือสนุกกับการว่ายน้ า ด าน้ าชมปะการัง และเพลิดเพลินไปกับ เดินทางไปเกาะปอดะ ชมหาดทรายสี
ขาวมองแล้วสบายตา และสนุกสนานกับการเล่นน้ าทะเลใสๆ และให้อาหารปลา   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่องหรือปิคนิค  
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บ่าย เดินทางไป ถ้้าพระนาง และหาดไร่เลย์ ถ้ าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ เชิญกราบสักการะเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล และเดินชมความงามภายในถ้ า หรือจะเล่นน้ า พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัยสามารถชมกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น
ของหาดไร่เลย์  คือ การปีนผา เพราะที่หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย ซึ่งการปีนผาที่ไร่เลย์สามารถท าได้ทั้งปี โดยในช่วง 
เดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรม "ปีนผา" และบริเวณท่ีนิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลย์ตะวันออก อ่าวต้นไทร และ 
เขาแถวถ้ าพระนางใน 
14.30 – 15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งท่านที่ โรงแรม เพื่อพักผ่อน อิสระอาหารเย็น(ไม่รวมในแพคเกจ) 

***กรณี เป็นเรือสปีทโบ๊ท (จอยทัวร)์ เพิ่มท่านละ 400 บาท*** 
ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 400บาท 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม :   เช็คเอาท์โรงแรม – ส่งออกสนามบินกระบี่                                                  (B/-/-)                                                                

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (3) / เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

Check-Out ไม่เกิน 11.00 น. เก็บสัมภาระของท่าน กรุณารอที่ลอ็บบ้ีโรงแรม 
บ่าย/เย็น ควรเดินทางถึงสนามบินก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 2 ชม. (เค้าท์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 45 น.)  

น าท่านเดินทางไปยังสนามบินกระบี่เพ่ือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

*** โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้้า และความค้านึงถึง 
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ*** 
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อัตราค่าบริการทัวร ์**ไม่รวมภาษี** ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
Aonang Viva Resort 

 
 
 

***โรงแรมอยู่ใน ซ.8 ใกล้ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร*** 
 

วันที่เดินทาง 
Superior room  

ผู้ใหญ่ 
บาท/ท่าน  

เด็ก (3-10 ป)ี 
บาท/ท่าน 

1 ธ.ค. 63 – 30 ธ.ค. 63 
4 ม.ค. 64 – 31 ม.ค. 64 

2,500   
 
 

1,890.-  
1 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64 2,900  
31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 

13 เม.ย. 64 – 15 เม.ย. 64 
3,700  

1 เม.ย. 64 – 12 เม.ย. 64 
16 เม.ย. 64 – 15 พ.ย. 64 

2,500  

 

The Small Resort 

   
***โรงแรมอยู่ปากซอย 8 สามารถเดินไปหาดอ่าวนางได้ มีร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ*** 

 
วันที่เดินทาง 

Superior room  
ผู้ใหญ่ 

บาท/ท่าน  
เด็ก (3-10 ป)ี 

บาท/ท่าน 
4 ธ.ค. 63 – 31 ต.ค. 64 2,400  1,890 
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ราคาทัวร์รวม :  

 ค่ารถ(จอยทัวร์) รับสนามบินกระบี่-ส่งโรงแรม และ รับโรงแรม-ส่งสนามบินกระบี่ 
 ที่พัก 2 คืน (พัก 2ท่าน/ห้อง) พร้อมอาหารเช้า 
 เรือหางยาว 4เกาะ กระบี่ ไร่เลย์ ทะเลแหวก ปอดะ (Join Tour) และค่าธรรมเนียมอุทยานส้าหรับคนไทย 

พร้อมอาหารกลางวันแบบกล่อง ***กรณี เป็นเรือสปีทโบ๊ท(จอยทัวร์) เพิ่มท่านละ 400 บาท/ท่าน***  
 อุปกรณ์ที่ใช้ทางทะเล และไกด์ทางทะเลที่มี (ทัวร์ 4 เกาะ Join Tour) 
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง***ไม่ใช่ประกันสุขภาพ*** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท/

คน , กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน  

 ราคาทัวร์ไม่รวม :  
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ 
 ค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 400บาท/ท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการอาหาร ค่ามินิบาร์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ค่า Over bill 
 ค่าทิปไกดท์ะเล พนักงานขับรถ และห้องพัก  

หมายเหตุ 
- ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                          
- ช้าระมัดจ้า ท่านละ 50%  ณ วนัที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันท้าสัญญา ของค่าทัวร์ 
 ** ช้าระด้วยเงินสดเท่านั้น กรณี ถ้าช้าระด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่ม 3% ** 
- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 50% ของราคาทัวร์                                                            
- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 80% ของราคาทัวร์                                                
- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด้าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์                                   
*** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด *** 
 


