
วนัที่ เทีย่วบนิ เสน้ทาง เวลาเคร ือ่งออก เวลาเคร ือ่งถงึ

มนีาคม 2564 WE 241 กรงุเทพฯ - กระบี่ 07.50 น. 09.10 น.

มนีาคม  2564 WE 250 กระบี ่- กรงุเทพฯ 21.00 น. 22.20 น.



06.20 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอร ์F ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
ไทยสมายล ์( WE ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง

*** เสริฟ์น า้ผลไมด้อยค า พรอ้มอาหารวา่งจาก ไรนนิ์ช ทราเวล ระหวา่งรอเชค็อนิ ***
หลงัจากทีท่่านเชค็อนิและโหลดกระเป๋าเรยีบรอ้ย ใหท้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

07.50 น. เหนิฟ้าจากกรงุเทพฯ  สู ่กระบี ่ เทีย่วบนิ  WE 241 
09.10 น. ถงึสนามบนิกระบีห่ลงัจากไดส้มัภาระทัง้หมดแลว้  

กรงุเทพฯ 

กระบ่ี  

เซ็นทาราแกรนดบี์ชรสีอรท์  กระบ่ี

วดัมหาธาตวุชิรมงคล 

ภตัตาคารอาหารกระบ่ี 

หาดอ่าวนาง 

ถ ้าพระนาง 

ภตัตาคารสเต็กเฮา้ส ์

หาดนพรตันธ์ารา 



น าทา่นเดนิทางเขา้สกัการะ วดัมหาธาตวุชริมงคล (วดับางโทง) สวย
มากๆ ทัง้บรรยากาศ และสถาปัตยกรรม ตวัเจดยีม์สีทีองอรา่ม สวยงาม ตัง้
เด่นมองเห็นแตไ่กล สวยงามมากๆ เร ิม่ตัง้แตป่ระตวูดัเลยทเีดยีว สิง่ทีโ่ดด
เด่นอกีอย่างหน่ึงก็คอื มหาเจดยีพุ์ทธคยา ทีส่วยงามสูงตระหง่านถงึ 45
เมตร สทีองเหลอืงอรา่มสรา้งเพือ่ เฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษา ของรชักาล
ที่ 10 โดยจดัใหเ้ป็นทีจ่รรโลงพระพุทธศาสนาศูนยร์วมสถานทีศ่กึษาธรรม

12.30 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารกระบี ่
( Lae Lay Grill Restaurant ) 
( รบัประกนัความอรอ่ยระดบัเชลลช์วนชมิ โดย มล. ภาสนัต ์สวสัดวิตัน์ ) 

สู่ หาดอา่วนาง มชีายหาดสวยงามที่
ทอดยาวหลายกโิลเมตร สุดหาดทาง
ดา้นซา้ยเป็นภูเขากัน้หาดอา่วนางกบัหาดไร่
เลย ์สุดหาดทางดา้นขวาเป็นปากน ้ากัน้หาด
อา่วนางกบัหาดนพรตันธ์ารา ชายหาดอา่ว
นางเป็นแหล่งทีนั่กทอ่งเทีย่วนิยมมานอน
อาบแดด ออกก าลงักายรมิชายหาด เล่นน ้า
ทะเล
น่ังเรอืหวัโทง สญัลกัษณเ์รอืหางยาวของ

กระบี ่ออ้มแนวผาหนิปูนสู่ หาดไรเ่ลย ์หาด
ทีง่ดงามทีสุ่ดของกระบี ่ ชายหาดฝ่ังนีจ้ะมี
ทรายสวยน ้าใสแลว้ ปลายสุดมถี า้พระนาง 
ภายในมหีนิยอ้ยลงมาเป็นฉากระยา้งดงาม มี
ศาลพระนางทีช่าวเรอืใหค้วามเคารพนับถอื 



น าท่านสูถ่ า้พระนาง ( Unseen Thailand )
อยู่ฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไรเ่ลย ์เป็นสวรรคข์อง
นักปีนผา เหมาะกบันักท่องเทีย่วทีช่อบความทา้ทาย
ของกฬีาปีนหนา้ผา เน่ืองจากบรเิวณเกอืบสดุปลาย
หาดจะมแีผ่นผาหนิปนูทีม่คีวามสงู 

น าท่านชมหาดนพรตันธ์ารา ตัง้อยู่ในเขต
อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพพีี
เป็นท่าเรอืศนูยก์ลางไปเทีย่วตามเกาะต่างๆ เดมิ
ชาวบา้นเรยีกว่า "หาดคลองแหง้" เพราะชว่ง น า้ลง
น า้คลองทีไ่หลมาจากภเูขาทางดา้นเหนือจะแหง้
ขอดกลาย เป็นหาดทรายขาวเหยยีดทอดลงไป
ในทะเล



19.00 น.     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารสเตก็เฮา้ส ์
( Carnivore Steak & Grill Restaurant )
รบัประกนัความอรอ่ยกรูยูอดนักชมิ อนัดบัหน่ึงของเมอืงไทย  มล. ภาสนัต ์สวสัดวิตัน ์
ชมิสดุยอดสเต็กเนือ้ทีบ่รรจงคดัเลอืกมาอยา่งดี เพือ่ใหท่้านไดอ้รรถรสของการกนิสเต็ก
จากภตัตาคารสเต็กอนัดบัหน่ึงของกระบี่

เขา้พกัที ่ณ Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort หรอื เทยีบเท่า



SPEED BOAT

ล่องไปเกาะพพี ี

เกาะพพีเีล

เกาะไมไ้ผ ่

เกาะยูง

เกาะพพีดีอน 

อา่วตน้ไทร 

อา่วโละดาลมั

ทะเลแหวก

ภตัตาคารยุโรเปียน

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
09 .00  น .   ออก เดินทา งจ ากโ ร งแ รมสู่  ท่ า เ ร ือ

ไฮไลทข์องทรปิ ลงเรอื SPEED BOAT   
ปลอดภัยดว้ยเสือ้ชูชพีกนัก่อนเดินทาง
มุ่งหนา้สูห่มู่เกาะพพีี
(ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี 

10.00 น. น าท่ านชอบความงดงามเกาะพีพี เล
เกาะหินปูนที่มีความงดงามติดอนัดบัโลก  
แล ะส นุกสนานไปกับการด าผิ วน ้ าดู
ปะการงัและฝูงปลามากมาย   น าท่านสู่
อ่าวมาหยาสถานที่อนัเลื่องช ือ่ ที่ถ่ายท า
ภาพยนตรเ์ร ือ่ง "The Beach" เป็นอ่าวที่
หาดทรายขาวละเอียด น ้าทะเลใสสะอาด 
เหมาะแก่การเล่นน ้า และถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกอย่างยิ่งสู่อ่าวโละ๊ซามะ  จุดด าน ้าดู
ปะการงัทึ่สวยงาม ณ จุดนี้ท่านจะไดช้ม
ฝูงปลานอ้ย-ใหญห่ลากหลายชนิด



น าท่านสู่ อ่าวปิเละ พบกบัน ้าทะเลสเีขียวมรกต ที่ถูกโอบลอ้มดว้ย ผาหินปูนอนัสูงชนั 
งดงามตระการตา อา่วปิเละเป็นสถานทีห่ลบพายใุหแ้กช่าวประมง เน่ืองจากดา้นในเป็นเวิง้
อา่วขนาดใหญ่มทีางเขา้ทางเดยีว เหมาะส าหรบัจอดหลบพายุ  เวิง้อ่าวใหญ่ มหีนา้ผาสูง
ช ัน้ปิดลอ้มรอบดา้น แต่งแตม้ดว้ยสเีขยีวของพรรณไมห้ายาก นานาชนิด มีลกัษณะที่
เรยีกว่า Lagoon หรอื ไดช้ ืน่ชมความงามของทะเล สีมรกตคลา้ยกบัโลกอาณาจกัร
ส่วนตวัอนัน่ิงสงบ ทีน่ี่เป็นจุดด าน ้า ดูปะการงัทีส่วยงามดา้นหนา้ทางเขา้อ่าวเป็นหนา้ผา 
และทีน่ี่คอืจดุด าน า้ลกึ ทีส่วยงาม มากแห่งหน่ึง หากชอบด าน า้ตืน้แบบก็ยงัสามารถด าน า้
ดปูะการงัทีด่า้นหนา้ของอา่วปิเละได ้ เพือ่ท ากจิกรรมทางน า้ เชน่  KAYAK , SNORKEL

น าท่านเทีย่ว ถ า้ไวกิง้ ชมความงามของ
ถ า้ ซ ึง่เป็นสถานทีท่ ารงัของนกนางแอน่
อกีทัง้มฝูีงปลาสวยงามจ านวนมาก

12.00 น.     เดนิทางสู ่เกาะพพีดีอน จดุศนูยก์ลาง
การท่องเทีย่วของหมู่เกาะพพี ี
รบัประทานอาหารกลางวนั
แบบบุฟเฟต ์
ใหเ้วลานักท่องเทีย่วชมวถิชีวีติชาวเกาะ

พพีี ตามอธัยาศยั
14.00 ออกเดนิทางกนัตอ่สู ่อา่วลงิ (ตอ้งขึน้อยู่
กบั สภาพอากาศในขณะน้ัน) จดุด าน า้ทีม่ี

ปะการงัอดุมสมบูรณ ์หลากสายพนัธุท์ี่
งดงาม และชมฝูงปลาสวยงามนานาชนิด



15.00    น าท่านสู่ เกาะไมไ้ผ่ เกาะที่
สวยงามที่สุดของอุทยาน-
แห่งชาติหาดนพรตันธ์ารา
ห มู่ เ ก า ะ พี พี  ซ ึ่ ง ค ว า ม
สวยงาม ของเกาะนี้ ททท. 
ตัง้ฉายาใหว้่า "ดงปะการงั
แสนไร"่ พกัผ่อนและเล่นน ้า
ตามอธัยาศยั  มีหาดทราย 
สวยงาม และแนวปะการงั 
เขากวางทอดยาวไปถงึทาง
ทศิใตข้องตวัเกาะ

น าท่านสู ่เกาะพพีดีอน เกาะพพีดีอนเป็นเกาะใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเกาะพพี ีทัง้ทีพ่กั 
ท่าเรอื รา้นอาหาร สิง่อ านวยความ สะดวก ทุกอย่างอยู่ทีเ่กาะนีท้ ัง้หมด รวมทัง้ยงั
มทีวิทศันท์ี ่งดงามเกาะพพีดีอน ประกอบดว้ยอ่าว 2 อ่าวทีเ่ป็นเวิง้อ่าวคู่ คอื อ่าวตน้ไทร
กบั กบัอ่าวโละดาลมัซ ึง่เป็นวิง้วงเขา้หากนัคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ อ่าวตน้ไทร  ชายหาดยาว 
2 ก.ม. มีความสวยงาม หาดทราย สวย น ้าใส แมจ้ะมีเรอืจอดเรยีงรายก็ตาม เหมาะแก่
การเลน่น า้ เดนิเล่น รม่ร ืน่ดว้ยเงาตน้มะพรา้ว แวะใจกลางของอ่าวตน้ไทร คอื ศูนยก์ลาง
การคา้ โรงแรม รสีอรท์ มากมายสองขา้งทาง



อ่าวโละดาลมั  หาดทีเ่วิง้โคง้เขา้หาอ่าวตน้
ไทร สามารถเดนิทะลุถงึกนัไดโ้ดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 – 15 นาท ีอ่าวนีม้ ีชายหาด
ที่กวา้งมากและเป็นหาดที่น ้าตืน้  จึงไม่
เหมาะจะเป็นท่าเรอืเหมือนอ่าวตน้ไทร และ
เวลาน า้ลดจะ เกดิเป็น เวิง้อา่วทีใ่หญ่ น ้าใน
ทะ เลค่อนข ้าง น่ิ งและไ ม่ลึก เหมาะท า
กจิกรรมทางทะเล เชน่พายเรอืคายคั เรอื
กลว้ย จนไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางกลบั
กระบี่   น่ังเรอืออกไปชม  ทะเลแหวก 
(UNSEEN THAILAND) สถานทีเ่ทีย่ว
กระบี ่สุดฮติ พูดไดว้่าใครไปเทีย่วกระบีแ่ลว้
ไม่ไดไ้ป ทะเลแหวก ถือว่ามาไม่ถึง ทะเล
แหวก เป็นปรากฏการณท์ีเ่กดิจากอทิธพิล
ของน า้ขึน้น า้ลง ท าใหส้นัทรายของเกาะทัง้ 
3 คอื 

เกาะทบั เกาะหมอ้ และ เกาะไก ่ปรากฏขึน้
กลายเป็นหาดทรายขาวเช ือ่มกนัอย่างน่า
อศัจรรย ์สามารถเดนิเล่น ไป – มา ได ้
ระหว่างเกาะ หาดทรายขาวสะอาด ทอด
ยา ว  ทั้ ง ส า ม เ ก า ะ ท า ใ ห ้ท ะ เ ล แ ห วก    
เดนิทางกลบักระบีข่ึน้ฝ่ัง

19.00 น.   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารยุโรเปียน 
( Janna’s Bistro & Wine  )
รบัประกนัความอรอ่ยกรูยูอดนักชมิ อนัดบัหน่ึงของเมอืงไทย  มล. ภาสนัต ์สวสัดวิตัน์
Chef Mikko Kataja ไดน้ าความเช ีย่วชาญดา้นการท าอาหารมาสูจ่งัหวดักระบีซ่ ึง่ท า
ใหเ้ขาสามารถผสมผสานความรูท้ีล่กึซ ึง้เกีย่วกบัอาหารยโุรปเขา้กบัครวัไทยไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 
เขา้พกัที ่ณ  Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort หรอื เทยีบเท่า



เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
09. 00 น. แวะซือ้ของฝากที่ รา้นศรกีระบี ่  ขนมจบีอบไสส้งัขยา   ขนมปังเป๊ียะ ขนมหมอ้

ลาว (ขนมงาพอง)  เม็ดมะม่วง น า้พรกิ ขนมพรกิ แกงไตปลาแหง้
น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืในเมอืงกระบี ่  ขึน้เรอืหางยาวลอ่งแม่น า้กระบี ่
แวะขึน้ชม ถ า้เขาขนาบน า้ ขึน้ชมถ า้ขนาบน า้ประวตัศิาสตรส์มยัสงครามโลก
คร ัง้ที ่2 ชมธรรมชาติ ร ิม ฝ่ังชายเลนป่าโกงกาง ซึ่งอนุร ักษไ์วต้าม
พระราชด ารใินสมเด็จพระราชนีิทีย่งัคงความสมบรูณต์ามระบบนิเวศวทิยา 
ปกูา้มดาบ,ลงิแสม,ปลาตนี,ปลูม,หอยจุบ๊แจง,หอยเข็ม มมีากมายใหผู้ม้าเยอืน 
ขึน้ชมถ า้ขนาบน า้ ลงเรอืต่อ เพือ่ลดัเลาะแนวป่าโกงกาง ลอดอโุมงคโ์กงกาง ถงึ
รา้นกระชงัขนาบน า้ววิ ซฟีู้ ด ชมการใหอ้าหารปลา ดโูชวป์ลาปักเป้า ปลายงิ
เสอื การเลีย้งปลาดว้ยอาหารจาก ธรรมชาตทิี ่ "รา้นอาหารกระชงัขนาบ
น า้ววิซฟู้ีด" และพกัผ่อนอิม่เอมกบับรรยากาศ บนกระชงัรมิน า้

ทา่เรอืในเมอืงกระบี ่  

เรอืหางยาวล่องแม่น ้ากระบี่

ถ า้เขาขนาบน ้า 

ลอดอโุมงคโ์กงกาง 

ภตัตาคารซฟู๊ีด

น่ังสามลอ้ (รถสกายแลป๊) 

ขา้วสงัขห์ยด 

ศูนยผ์ลติผา้ปาเตะ๊ 

ศูนยส์นิคา้ OTOP 

กรงุเทพ



12.30 น.      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  
ภตัตาคารกระชงัขนาบน ้าววิซฟู้ีด
( รบัประกนัความอรอ่ยกรูยูอดนักชมิ อนัดบั
หน่ึงของเมอืงไทย  มล. ภาสนัต ์สวสัดวิตัน ์ )
ชมิเมนูพืน้บา้นทีผ่่านการชมิว่า อรอ่ยสมกบัที่
ท่านเดนิทาง มาหาทาน เชน่   ปทูะเลด าน่ึง, กุง้
แม่น า้เผา, หอยชกัตนีลวก, โป๊ะแตกชาวเกาะ,
ปลากระพงเผาใบขา่ 
น าท่านน่ัง น่ังสามลอ้(รถสกายแลป๊) เทีย่ว
เกาะกลาง ชมวถิชีมุชน ถงึทอ้งนาขา้วสงัขห์ยด 
ฟังการสาธติการเพาะปลกูขา้วสงัขห์ยด 
เกษตรอนิทรยีป์ลอดสารพษิ บนวถิคีน 
"บนเกาะมนีา" แวะศนูยผ์ลติผา้ปาเตะ๊ ดูการ
สาธติและขัน้ตอนการท าผา้ปาเตะ๊  และลงมอื
เพน้ทผ์า้ปาเตะ๊ดว้ยตวัเอง แวะชมทีจ่ าหน่ายผา้
ปาเตะ๊ สามารถซือ้เป็นของฝากแบบส าเรจ็รปู
หรอื ซือ้งานฝีมอืตวัเองทีเ่พน้ท ์  ไปยงัจดุชมววิ
รมิหาดคลองล ุเรยีนรูก้ารท าเขือ่นไมไ้ผ่กนัแนว
ตลิง่และเป็นแหลง่อนุบาลพนัธุส์ตัวน์ า้
กลบัมายงัศนูยส์นิคา้โอทอปแหลง่ผลติ "เรอืหวั
โทงจ าลองบา้นเกาะกลาง"ชมการสาธติ และ
วธิกีารผลติเรอืหวัโทงจ าลองและชม ชอ๊ปป้ิงของ
ฝากทีศ่นูยข์องฝากของทีร่ะลกึ/จ าหน่ายเรอืหวั
โทงจ าลอง



18.30 น.    เดนิทางสู่สนามบนิกระบี่
21.00 น.    เหนิฟ้าจากกระบี ่ สู่กรงุเทพฯ  เทีย่วบนิ   WE 250
22.22 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ



**** ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกที่ประกาศโดย

สายการบิน  ทางบริษทัฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบิน ****

อตัราน้ีรวม

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเคร่ืองบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ      * ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง

* ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 20 กก. )

* ค่าทิปคนขบัรถ                                 * ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ  100,000 บาท

อตัราน้ีไม่รวม

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง

* ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 %

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ซักรีด

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนยีมในการเดินทางทอ่งเที่ยวทีน่กัท่องเที่ยวทัว่โลกยึดถือ

ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั

การช าระเงิน    1) ทางบริษทัฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 10,000  บาท/ท่าน

2) ส่วนที่เหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ

3) ท่านที่ตอ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนกังานขายทราบล่วงหนา้มฉิะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษยีอ้นหลงั

การยกเลิก

- ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ าทกุกรณี

- กอ่นเดินทางภายใน 15 วันท าการ บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร์

- หลงัเดินทาง 15 วันท าการ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได้

หมายเหต ุ       

1) รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น

2) หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 

หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

3) บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้

4) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวตา่งประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายตา่ง ๆ ที่อยู่

เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และ

การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5) เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้

ราคาทวัร ์KRABI STAYCATION 2021

รายละเอียดราคา

กรุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่ กร ุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่

4 6 8 ท่านขึน้ไป 4 6 8 ท่านขึน้ไป

ตัว๋เคร่ืองบิน ไมร่วม ไมร่วม ไมร่วม รวม รวม รวม

หัวหนา้ทวัร ์(ท่าน) 1 1 1 1 1 1

จ านวนวนัท่องเที่ยว 

(วนั)
3 3 3 3 3 3

ราคา 

(บาทตอ่ท่าน)
23,900 21,900 19,900 28,900 26,900 24,900


