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กระบี่ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก – ถา้ พระนาง – อ่าวไร่ เลย์ – เกาะห้ อง – พีพดี อน – เกาะไก่
อ่าวมาหย่า – จุดชมวิว – ประติมากรรมเมืองกระบี่ – วัดถา้ เสื อ – นา้ ตกร้ อน – สระมรกต

กาหนดการเดินทาง 3 – 6 พฤษภาคม 2556 ราคา 7,500 บาท
วันแรก
19.00 น.

วันทีส่ อง
08.00น
09.30น

11.00น

12.00น

กรุ งเทพฯ – กระบี่
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านในเรื่ องกระเป๋ า สัมภาระสมควรแก่เวลา
นาท่านออกเดินทางโดยรถตู/้ โค้ชVIP.(ปรับตามจานวน)มุ่งหน้าสู่จ.กระบี่
ระหว่างทางทีมงานบริ การ อาหารว่างและเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้พกั ผ่อนบนรถ ราตรี สวัสดิ์
ร้ านติม๋ ซา – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก – ถา้ พระนาง – อ่ าวไร่ เลย์ – พักโรงแรมริเวอร์ ไซด์
เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ จากนั้นนาท่านไปรับประทานอาหารเช้า ร้ านติม๋ ซา อาหารเช้า มี
กาแฟ/โอวันติน,ติ๋มซา,ขนมจีบ
ลงเรื อเพื่อทัวร์ทะเล 4 เกาะ เรื อออกเดินทางมุง่ หน้าสู่เกาะปอดะท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน
ผ่อนคลายด้วยเสี ยงคลื่น น้ าทะเลใส หาดทรายขาวสะอาดและสายลมที่พดั เย็นสบาย
จากนั้นขอเชิญทุกท่านเล่นน้ า ดาผิวน้ า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางจาก เกาะปอดะ มุง่ หน้าสู่ทะเลแหวก นาท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่มีสนั ทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ , เกาะทับและเกาะหม้ อ ท่านจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรี ยบว่าท่านได้เดินอยู่
กลางท้องทะเล นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นน้ า ดาผิวน้ า และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารเที่ยงบนเรื ออาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ เรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถ้ าพระนาง
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14.00น
18.00น
วันทีส่ าม
07.00น
09.00น

10.00น
11.00น
12.00น
13.00น
15.00น
16.30น
18.00น
21.00น
วันทีส่ ี่
07.00น
08.00น
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ถ้ าศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่นบั ถือของชาวเรื อ เชิญกราบสักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และเดินชมความงามภายในถ้ า หรื อจะเล่นน้ า
พักผ่อนบริ เวณชายหาดตามอัธยาศัย
เรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวไร่ เลย์ดาน้ าดูปะการังมีปะการังมากมายหลากหลายชนิดเรื อออกเดินทางกลับสู่ท่าเรื ออ่าวนาง
สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรมริ เวอร์ไซด์และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมริ เวอร์ไซด์
เกาะห้ อง - เกาะพีพี - เกาะไก่ - อ่ าวมาหย่ า – พักโรงแรมริเวอร์ ไซด์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมริ เวอร์ไซด์
ลงเรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะห้ อง อ่ าวห้ อง (ลากูน) หรือ ทะเลใน ซึ่งเปรี ยบเสมือนสระน้ า
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ผนังเป็ นหน้าผาชันโดยรอบ ลักษณะคล้ายห้อง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว
กว้างประมาณ 10 เมตร สามารถนาเรื อเข้าไปได้ พื้นเป็ นทรายขาวสะอาดราบเรี ยบเสมอกัน
น้ าตื้นและใสมาก เหมาะแก่การเล่นน้ า
เรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน อ่าวใหญ่ที่ภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเล่นน้ า ดาน้ าดูปะการัง และเกาะพี
พีดอน เองครั้งหนึ่ง เคย ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที่สวยงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว
เรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไก่เกาะหิ นปูนที่ถูกทั้งลมและฝนกัดกร่ อนจนรู ป ร่ างคล้ายหัวไก่ขนาดใหญ่อยูก่ ลางทะเล ตัดกับ
น้ าทะเลสี เขียวมรกตงดงาม ชมความงามของถ้ า ซึ่งเป็ นสถานที่ทารังของนกนางแอ่นจานวนมาก
รับประทานอาหารเที่ยงบนเรื ออาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
เรื อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวมาหยา สถานที่ ถ่ายทาภาพยนตร์ระดับฮอลลีวดู ้ เรื่ อง The Beach
เรื อออกเดินทางกลับสู่ท่าเรื ออ่าวนาง
ถึงท่าเรื ออ่าวนางมุ่งหน้าเข่าสู่ที่พกั โรงแรมรี เวอร์ไซด์และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าพร้อมกับงานปาร์ต้ ี นาทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมปาร์ต้ ีพร้อมด้วย Karaoke และเครื่ องดื่มน้ าอัดลม
(เบียร์ +สุ รา ลูกค้ าชาระเอง)
นาท่านกลับเข้าที่พกั สาหรับคืนนี้ ราตรี สวัสดิ์.........
จุดชมวิว – ประติมากรรมเมืองกระบี่ – วัดถา้ เสือ – ของฝาก – นา้ ตกร้ อน – สระมรกต – เดินทางกลับ - กทม
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมรี เวอร์ไซด์
เก็บสัมภาระอาลากระบี่ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จุดชมวิวเมืองกระบี่ออกเดินทางจากจุดชมวิวมุ่งหน้า
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10.00น
12.00น
14.00น
16.00น
18.00น
18.30น
19.30น
วันทีห่ ้ า
09.00น

สู่ประติมากรรมเมืองกระบี่
ออกเดินทางจากจุดชมวิวมุ่งหน้าสู่ประติมากรรมเมืองกระบี่
รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านจินตนาซีฟู้ด รถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่วดั ถ้ าเสื อ
ออกเดินทางมุง่ หน้าสู่น้ าตกร้อนชมความงดงามตามธรรมชาติแบบสปากลางป่ า
ออกเดินทางมุง่ หน้าสู่สระมรกต เป็ นสระน้ าสวยใสกลางใจป่ า ที่มีน้ าใสเป็ นสี เขียวอมฟ้ า เปลี่ยน
สี ไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง
ออกเดินทางจากสระมรกตมุงหน้าสู่ร้านอาหารครัวปกาศัย
รับประทานอาหารเย็นที่ครัวปกาศัย
หลังรับประทานอาหาร และทาธุระส่วนตัวเรี ยบร้อย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
กระบี่ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************************
รู ปห้ องพักโรงแรมริเวอร์ ไซด์

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าเรื อ รับ -ส่งไปกลับ
2. ที่พกั 2 คืน โรงแรมริ เวอร์ไซด์
3. อาหารตามรายการ
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4. ค่าเรื อบริ การดาน้ าตามจุดต่างๆ ตลอดวัน
5. หน้ากากดาน้ า - พร้อมชูชีพ
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7. ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดเดินทาง
8. ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
2.ค่าอาหาร – เครื่ องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหารที่ระบุ
3.ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ที่

จ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กบั บริษทั ทัวร์
เท่ านั้น
สิ่งทีต่ ้ องเตรียม
1. ครี มกันแดด 2. รองเท้ารัดส้น 3. ไฟฉาย 4. ยาส่วนตัว
เงือ่ นไขการจองทัวร์
- กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมกับชาระ
- เงินมัดจาสาหรับการจองงวดแรก 30 % ของราคาทัวร์
- เงินมัดจางวดที่สอง 70 % ของราคาทัวร์ ก่อนการเดินทาง 15 วัน และ/หรื อตามตกลง
- กรณี ยกเลิกการจองต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจา กรณี เกินจากนี้
- สอบถามการโอนเงินมัดจาได้ที่ โทร 0 86-025-1900
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่มีผสู ้ ารองการเดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนดและหรื อ
ในกรณี เหตุสุดวิสยั ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้จริ งเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเห็นสมควร
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