แพคเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน
(ทีพ
่ ัก+เทีย
่ ว+อาหาร)

เกาะห้อง นัง่ เรือชมลากูน เกาะระดิง เกาะผักเบีย้ ชมพระอาทิตย์ตก (โดยเรือหางยาว)
และพายเรือคายัคอ่าวท่าเลน(ครึง่ วัน)
วันแรก
เช็คอิ นที่พกั - พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางสูท่ พี่ กั ด้วยตนเอง และเช็คอินเข้าพัก ชานชเลฮิป โฮสเทล จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเดินชมทัศนียภาพเมืองกระบี่ เดินชมช้อปถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่ง
วันที่สอง
เกาะห้อง - นัง่ เรือชมลากูน - เกาะระดิง - เกาะผักเบี้ย – ชมพระอาทิ ตย์ตก (Join Trip)
07.00 - 11.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ กั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รถรับจากทีพ่ กั ในตัวเมืองกระบี่ ออกเดินทางสูท่ ่าเรืออ่าวนาง เพื่อเดินทางไปยังเกาะห้อง เล่นน้า พักผ่อนบน
ชายหาด จากนัน้ นั ่งเรือเข้าชมลากูนทีม่ นี ้าใสและธรรมชาติอนั สวยงาม ออกจากลากูนเดินทางต่อไปยังเกาะระดิง เล่น น้า
พักผ่อน ถ่ายภาพบนชายหาด จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเกาะผักเบี้ย
รับประทานอาหารเย็นบาร์บคี วิ ดินเนอร์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม
**ถ้าวันทีไ่ ปได้เห็นแพลงก์ตอน ท่านจะได้เล่นน้าชมแพลงก์ตอนเรืองแสง** (แพลงก์ตอนเรืองแสงจะเห็นได้ชดั ในคืน
เดือนมืด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น เวลา สภาพอากาศฯ โดยไม่สามารถรูล้ ่วงหน้าได้)
19.30 น. เดินทางกลับทีพ่ กั
วันที่สาม
พายเรือคายัคอ่าวท่าเลนครึ่งวัน (Join Trip) - เช็คเอ๊าท์ที่พกั
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
08.00 น. รถรับจากทีพ่ กั ไปยังอ่าวท่าเลน
สนุกสนานกับการพายเรือคายัคลัดเลาะอ่าวไปตามป่ าโกงกางและแคนยอน ให้คณ
ุ ได้สมั ผัสกับธรรมชาติอนั งดงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(แบบกล่อง) และเดินทางกลับทีพ่ กั เพื่อเช็คเอ๊าท์ (สามารถเช็คเอ๊าท์ได้ถงึ 14.00 น.)

**รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ**

สิ่ งที่ควรเตรียมไปด้วย
- ชุดว่ายน้า, ชุดลาลอง, ผ้าเช็ดตัว, รองเท้าแบบลุยน้าได้
- ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, หมวก
- กล้องถ่ายรูป
- ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น
- ยาแก้หวัด แก้แพ้ต่างๆ

การเดิ นทาง

สิ งหาคม – พฤศจิ กายน 2563 **กรุณาเช็คห้องว่างก่อนจองและชาระเงิน**

ราคาแพคเกจทัวร์รวมที่พกั (สาหรับคนไทย)
พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ท่านละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
อัตรานี้ รวม
●
●
●
●
●
●
●

3,490.- บาท
500.- บาท

ทีพ่ กั พร้อมอาหารเช้า (ชานชเลฮิป โฮสเทล) 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
รถรับ-ส่ง จากทีพ่ กั ไปท่าเรืออ่าวนาง, อ่าวท่าเลน ตามทีร่ ะบุในรายการ
ทัวร์เกาะห้อง เกาะระดิง เกาะผักเบี้ย โดยเรือหางยาว+อาหารเย็น(บาร์บคี วิ )พร้อมน้าดื่ม (Join Trip
ร่วมกับคณะอื่น)
ทัวร์พายคายัคอ่าวท่าเลน(ครึง่ วัน)+อาหารกลางวัน(แบบกล่อง)พร้อมน้าดื่ม (Join Trip ร่วมกับคณะอื่น)
ค่าธรรมเนียมอุทยานสาหรับคนไทย
ไกด์นาเทีย่ วทางทะเล
ประกันภัยจากอุบตั เิ หตุทางทะเล วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษทั
ประกัน)

อัตรานี้ ไม่รวม
●
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทตี่ ้องการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
●
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร
และค่าเครื่องดื่มสั ่งพิเศษ เป็ นต้น
●
ค่าเดินทางมาจังหวัดกระบี่
●
รถรับ-ส่งนอกเส้นทาง จากทีร่ ะบุไว้ในรายการ
●
ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ เป็ นต้น

เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
●
แจ้งวันเดินทาง, จานวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
●
หากตกลงทาการจอง ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาท่านละ 2,000 บาท โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากได้รบั การคอนเฟิ ร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย

●

กรุณาชาระค่าแพคเกจส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดิ นทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมด โดยทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
แพคเกจ รวมถึงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
●
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าแพคเกจทัง้ หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ บริษทั ฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง***
***ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ฯ ***
หมายเหตุ
●

●
●
●
●
●

เวลาและรายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมอิ ากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
ไม่แนะนาให้พกพาสิง่ ของมีค่าไป เพราะบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดการสูญหาย
ไม่แนะนาสตรีมคี รรภ์ เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ ซื้อโปรแกรมนี้ เนื่องจากสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจ
แปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้
กรณีทที่ ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
(บางกรณีอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีเ่ กิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าแพคเกจทัง้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
***********************************************************************

