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แพ็คเกจทวัร ์กระบ่ี 3วนั 2คืน 

 เดินทางทุกวนั – 2 ท่านข้ึนไป (01 พ.ย 60 – 30 เม.ย. 61)  

 

โปรแกรม **แพ็คเกจและวนัเดยท์วัร ์ชาวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม ท่านละ 400 บาท ยกเวน้ น ้าตกรอ้น ท่านละ 300 บาท** 

วนัแรก  เชียงใหม่ – กระบี่ – ซิตี้ ทวัร ์

............. รบัสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่  

........... น. เดินทางถึงสนามบินกระบี่ หลังผ่านพธีการของทางสนามบิน รถตูป้รับอากาศและ

มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินรอใหก้ารตอ้นรับท่าน ชมเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปกบั ปูด า หรือชื่อ

อย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรยีปู์ด า" ตั้งอยู่ท่ีท่าเรือขนาบน ้า ใกล้ๆ กบัประติมากรรม

ปูด า จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอินทรี นกประจ าถ่ินท่ีน่ี สาเหตุท่ีสร้าง

อนุสาวรียเ์ป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ของเมืองกระบี่ และจุดตรงน้ีเป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถ

มองเห็นเขาขนาบน ้า ภเูขาสองลูกท่ีตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น ้ากระบี่ เป็นสญัลักษณ์ของ

เมืองกระบี่ และเป็นจุดเด่นของเมืองคู่กับป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ เขียวชอุ่ ม ท าให้

บรรยากาศดูร่มร่ืนสบายตานักท่องเท่ียวสามารถพายเรือแคนูเพื่อเป็นการพกัผ่อนและ

ออกก าลงักาย หรือในช่วงเย็นแดดร่ม อากาศสบาย ๆ สามารถเดินเล่นรับลมพรอ้ม ๆ 

กบันั่งรับประทานอาหารเย็นไดท่ี้ตลาดโตรุ่้ง บริเวณท่าเรือเจา้ฟ้า และบริเวณตลาด 

ถนนมหาราช ก็มีอาหาร พื้ นเมืองใหร้บัประทาน ทั้งขนมจีนน ้ายา น ้าพริก แกงไตปลา 

ไก่ทอดพื้ นเมืองรสชาติกลมกล่อม  

ค า่  ส่งท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง  กระบี่ – ทวัรว์นัเดยท์รปิ 

เชา้  รบัประทานอาหารมื้ อเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

8.00 น. เลือกทวัร ์ 1 ใน 4 รายการ + มื้ อเท่ียง (2) ปิกนิก 

1. ทวัรท์ะเลกระบี่ ชมทะเลแหวก เรือ Speed Boat             

2. ทวัรห์มู่เกาะหอ้งท่องทะเลใน เรือ Speed Boat 

3. ทวัรแ์ช่ธารน ้าตกรอ้น เดินป่าสระมรกต 

4. ทวัรพ์ายเรือคายคั ณ อ่าวท่าเลน 

ค า่  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม กระบี่ – เชียงใหม่ 

เชา้  รบัประทานอาหารมื้ อเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

9.00 น. เลือกซ้ือ  OPTIONAL TOUR เพิ่ม หรือ ซ้ือของฝาก  

............... ส่งท่ีสนามบิน / บขส.กระบี่ 
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อตัราค่าบริการการท่องเท่ียว ตามท่ีพกั 

โรงแรม / ทีพ่กั พกัคู่ พกัเดี่ยว พกัตอ่/หอ้ง/คืน 

อินแอนดโ์อม ,กรีนเฮาส ์,กรีนเนอรร่ี์ ,ศรีสวาร่า  2,999 4,199 1,500 

ศรีสุขสนัต ์,อ่าวนางซนัเซ็ท 3,900 6,000 2,500 

บุรีธารา ,มารีน่าเอ็กเพส ,มาลีน่าคลิฟแฮงเกอร ์,เอวาซี  4,500 7,400 3,300 

ฮอลิเดยอ์ินเอ็กเพลส ,อ่างนางปร้ินวิล ,เรดจินเจอร ์ 4,900 8,100 3,600 

ไร่เลยป์ร้ินเซส , ซนัไรทรอปิคลั 5,500 7,900 2,600 

อ่าวนางวิลล่า ,ดีวาน่าพลาซ่า ,ดีวาน่ากระบีรี่สอรท์ ,ปกาสยั  

เซ็นทร่าอนัดาเทวี ,ไร่เลยเ์บย ์
5,900 9,800 4,300 

บียอรน์รีสอรท์ 6,900 11,400 4,900 

ดุสิตธานี ,โซฟิเทล 9,900 17,600 8,100 

*ราคาน้ียกเวน้วนัที ่20 ธ.ค 2560 – 10 ม.ค. 2561 ทุกโรงแรมและทีพ่กั* 

รายการทวัรซ้ื์อเพิม่ 

No รายการทวัร ์ เวลา 
ราคาขาย 

ผูใ้หญ ่ เด็ก 

KB 01 ทวัรท่์องทะเลกระบี่ (ทวัร ์4 เกาะ) 09.00-14.00 750 400 

KB 02 ทวัรห์มู่เกาะหอ้ง ท่องทะเลใน 09.00-15.00 1,200 900 

KB 03 ทวัรห์มู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 09.00-17.00 1,500 1,000 

KB 04 ทวัรพ์ายเรือคายคัอ่าวท่าเลน Half Day 750 400 

KB 05 ทวัรน์ ้าตกรอ้น  สระมรกต 09.00-16.00 750 400 

KB 06 ทวัร ์4 เกาะ + เกาะหอ้ง 09.00-16.00 1,800 900 

KB 07 ทวัรเ์กาะรอก 09.00-17.00 2,900 1,500 

KB 08 ทวัรเ์กาะ 4 เกาะ (Sunset) 14.00-19.00 1,500 750 

หมายเหตุ    * รายการ  KB03 อาหารกลางวนัแบบเซ็ทโตะ๊  

     รายการ KB 01,02,04,05 อาหารกลางวนัแบบปิกนิก 

     รายการ KB 06,07 อาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์

     รายการ KB 08 อาหารกลางวนัแบบ BBQ 

                   ** รายการ KB 04,05 เดินทางโดยรถตู ้

       รายการ KB 01,02,03,06,07 เดินทางโดย Speed Boat 

     รายการ KB 08 เดินทางโดย Catamaran 

 

เด็ก 3-10 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไม่เสรมิเตยีง) คิด 75% ของผูใ้หญ่ (เสรมิเตยีง) คิด 90%ของผูใ้หญ่ 

ราคาน้ีรวม : รถรบั – ส่งโรงแรม  ,ท่ีน ้าด่ืม , ผลไม ้,เคก้กระบี่ ,เส้ือชูชีพ (ทวัรท์ะเล) ,หน้ากากด าน ้า ,ไกด์

ทอ้งถ่ิน ,ค่าธรรมเนียมอุทยาน ,ประกนัภยัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 200,000 บาท  
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ราคาไม่รวม : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการไปก ากบัภาษีเต็มรูปแบบ) 

 

หมายเหต ุ 

1.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมืองโรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้

ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไป

ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้

ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

2.   ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเมื่อ

ทางสายการบิน และโรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันใหแ้ลว้เท่าน้ัน 

           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรค

ระบาด และสายการบิน 

           ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 


