
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Promotion Shock Price 1 แถม 1 (ส ำหรบัรำคำผูใ้หญเ่ทำ่น ัน้)  
เร ิม่ตน้ 2,999 บำท/ทำ่น 

เดนิทำง 1 ม.ีค. – 31 ต.ค. 2563 

จอง 1 ม.ีค. – 30 เม.ย. 2563 
 

รำยละเอยีดโปรแกรม          

วนัแรก ลกูคา้เดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเอง และพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

14.00 บรกิารรับจากโรงแรมในตัวเมอืง อา่วนาง โดยรถตู ้
14.45 ลงทะเบยีนกอ่นการเดนิทาง ณ ทา่เรอืมารน่ีา กระบี ่

15.00 น าทา่นออกเดนิทางจากทา่เรอืกระบีม่ารน่ิา ทกุทา่นสามารถชมความสวยงามของทะเล
กระบี ่ชมความอดุมสมบรูณ์ของป่าโกงกาง และชมความงามของเขาขนานน ้า พรอ้มเก็บ
ภาพสวยๆ จากเรอืยอรช์ ทีร่บัรองวา่คณุจะไมส่ามารถหาไดจ้ากทีอ่ืน่แน่นอน ระหวา่งการ

เดนิทางเสริฟ์เครือ่งดืม่ ของวา่งใหบ้รกิาร ตลอดเสน้ทาง จากนัน้ลอ่งเรอืผา่นชม ปาก
แมน่ ้ากระบี ่มุง่หนา้สูท่อ้งทะเลอนัดามัน ชมววิทวิทัศน์ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก ่

อา่วไรเ่ลย ์
กจิกรรมด าน ้า น าทกุทา่นเพลดิเพลนิกับความงามของแนวปะการังใตท้อ้งทะเลกระบี ่

17.30 น าทา่นลอ่งเรอืกลับสูท่า่เรอื ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดด้ืม่ด ่าบรรยากาศพระอาทติย์
จกทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ เรอืจะบรรเลงดนตรเีบาๆ พรอ้มเสริฟ์ ผัดไทย ไกส่ะเต๊ะ และ
ผลไม ้คอยใหบ้รกิารทกุทา่นอยา่งจใุจ บนเรอืยังมบีารค็์อกเทลจ าหน่ายบนเรอือกีดว้ย 

19.00 เดนิทางกลับถงึทา่เรอืกระบีม่ารน่ีา และสง่ทา่นกลับสูท่ีพั่กโดยรถตู ้
 

แพก็เกจ กระบ่ี ล่องเรือยอร์ชหร ู 
ชมทะเลกระบ่ี 2 วัน 1 คืน 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 
ออกเดนิทำงต ัง้แต ่2 ทำ่นขึน้ไป 

เดนิทาง 1 ม.ีค. – 31 ต.ค. 2563  จอง 1 ม.ีค. – 30 เม.ย. 2563 

 
Hotel 

 
Location 

ผูใ้หญพ่กัคู ่ 
ส ำหรบั 2 ทำ่น 

เด็กอำยุ 3-10 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

รำคำหอ้งพกัเพิม่
ตอ่/คนื/หอ้ง 

Srisawara Casa 3* Town 2,999 1,500 2,000 

ราคารถรับสนามบนิกระบี ่– สง่ตัวเมอืงกระบี ่รถตู ้ 600 บาท/คนั/เทีย่ว 
 

   
 

BlueSotel Krabi 4* Ao nang 3,999 2,000 3,000 

ราคารถรับสนามบนิกระบี ่– สง่หาดอา่วนาง รถตู ้ 800 บาท/คนั/เทีย่ว 
 

   
 

 

 
เง ือ่นไข 

1. จองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วันท าการ 
2. เช็คหอ้งวา่งกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นช าระเงนิ 

3. ชว่งวันหยดุนักขัตฤกษ์และวันหยดุยาว ราคานี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาอกีครัง้ 
4. หลังจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดเ้ลยทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน ำ 
1. โปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงยกเลกิไดเ้พือ่ความปลอดภยัสงูสดุของลกูคา้ โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ กรณีสภาพอากาศไมป่กต ิ
2. สิง่ทีค่วรน าตดิตัวไปดว้ย เชน่ ชดุวา่ยน ้า รองเทา้เดนิชายหาด กลอ้งถา่ยภาพ ครมีกันแดด แวน่ตากนั

แดด  

3. หากลกูคา้ตอ้งการพักหอ้งพักเดีย่ว รบกวนเช็คราคาและหอ้งพักอกีครัง้ 
 

อตัรำนีร้วม 
1. โรงแรมทีพั่ก 1 คนื ส าหรับหอ้งพักคู ่

2. อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 1 มือ้ 
3. อาหารเย็น 1 มือ้ บนเรอืยอรช์ 
4. ประกันภยันักทอ่งเทีย่วแบบกลุม่ วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

5. มักคเุทศน์ผูเ้ชีย่วชาญ  
6. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมอทุยาน (ส าหรับคนไทย) 

 



 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง หากลกูคา้ตอ้งการรถรับสง่สนามบนิคา่ใชจ้า่ยเริม่ตน้ดังนี ้
รับสนามบนิกระบี ่– สง่ตัวเมอืงกระบี ่รถตู ้เร ิม่ตน้ 600 บาท/คนั/เทีย่ว 

รับสนามบนิกระบี ่– สง่หาดอา่วนาง เริม่ตน้ 800 บาท/คัน/เทีย่ว 
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่ธรรมเนียมอทุยานตา่งชาต ิผูใ้หญ ่400 บาท/ทา่น  

4. ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ทัง้ภายในประเทศ 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ คา่เครือ่งดืม่ คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7%  
7. คา่ทปิพนังงานขึน้อยูก่ับความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 

 
ข ัน้ตอนกำรจอง 

1. แจง้วันเดนิทาง , จ านวนผูเ้ดนิทาง , เพือ่เช็คทีว่า่ง 

2. จัดสง่ส าเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทางทกุทา่น 
3. ช าระคา่แพ็คเกจเต็มจ านวน 

4. หลังท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะไดร้ับเอกสารยนืยันการเดนิทาง เพือ่ใชใ้นการเช็คอนิ 
5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
 
กำรยกเลกิ 

การจองแพ็คเกจดังกลา่ว ไมส่ามารถท าการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไดท้กุรณี 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 


