
 

SEA-HILL MANIA TRAVEL : TEL.02-120-4963 , 086-330-5660 

โปรแกรมทัวร์กระบี่  3 วนั 2 คืน 
พกั+กิน+เท่ียว ชิลล์ ชิลล์ สบายกระเป๋า 

*แพค็เกจเดนิทางเอง เร่ิมต้นโรงแรมทีพ่กั 
 

 
 
 
 
 



 

SEA-HILL MANIA TRAVEL : TEL.02-120-4963 , 086-330-5660 

โปรแกรมทัวร์กระบี่  3 วนั 2 คืน 
*แพค็เกจเดนิทางเอง เร่ิมต้นโรงแรมทีพ่กั 

***อาหาร 3 ม้ือ (เช้า,เทีย่ง,เช้า) / ทวัร์ 4 แห่ง 7 เกาะ *โดยเรือหางยาว / ห้องพักแบบ 3 ดาว 2 คืน** 
*เดนิทางได้ทุกวนั ตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป* 

 
 
 
 

 
 
 
14.00  น.  Check in เขา้ที่พกั /จดัเก็บสมัภาระ 
จากนั้น  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  โปรแกรมแนะน า : เทีย่วเล่น ช้อปป้ิง บริเวณหาดอ่าวนาง 

*อ่าวนาง เป็นส่วนหน่ึงของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทะเลกระบ่ี เป็น
ท่ีตั้งของ รีสอร์ท ร้านอาหาร บริษัททัวร์ให้บริการน าเท่ียวเกาะท่ีมช่ืีอต่างๆของกระบ่ี เช่น ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะพี พี 
หมู่ เกาะห้อง เป็นจุดเช่าเรือไปเท่ียวสถานท่ีต่าง ๆ  ได้แก่ หาดไร่เล ถ  า้พระนาง และเกาะต่าง ๆสถานท่ีท่องเท่ียวในทะเล
กระบ่ี พืน้ท่ีของ อ่าวนาง จะ ตั้งอยู่ตามถนนเลียบชายทะเลเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นหาดทรายทอดยาว มีถนนเลียบ
ชายหาด มภีูเขาค่ันระหว่างชายหาด ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตา ด้านทิศตะวันออก ของอ่าว มถี  า้หิน งอกหินย้อยช่ือ 
ถ  า้พระนาง และบริเวณด้านหน้าของ อ่าวนาง มกีลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 83 เกาะ ท่ีเป็นโขดหิน รูปร่างแปลกประหลาดบ้างก็
คล้ายรองเท้าบู๊ท เรือส าเภา หัวนก และอ่ืน ๆ กลุ่มเกาะเหล่านี ้เช่น เกาะปอดะ เกาะยาหมนั เกาะบะติงมิง้ เกาะยาวาซา เกาะ
ลาดิง เกาะหม้อ เกาะทัพ เป็นต้น อ่าวนางถือเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง 

17.00  น.  อิสระ รับประทานอาหารเย็น  

โรงแรมที่พัก ที่โรงแรม ซันดา รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบ่ี ระดับ 3 หรือเทียบเท่า 
 

 

 

จ.กระบี่ (เร่ิมต้นโรงแรม)-พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 
 (_ / _ / _) 

 

DAY  

1 
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06.00  น.  รับประทานอาหารเช้า (1)  ณ โรงแรมที่พกั 
08.00  น. รถมารับท่านยงัโรงแรมที่พกั เพือ่เดินทางไปยงัท่าเรือ 
09.30  น. เรือออกจากท่าเรือมุ่งหนา้สู่หมู่เกาะต่างๆ 

-  ถ า้พระนาง ชมการปีนเขา้ระดบัชาติ สกัการะโตะ๊นาง และ
พกัผอ่นตามอธัยาศยับนหาดทราย 

  -  เกาะปอดะ พกัผอ่นบนชายหาด และเล่นน ้ ากบัฝงูปลาเสือ  
12.00  น. รับประทานอาหารเทีย่ง (2)  
  -   เกาะไก่  ด าน ้ าดูปะการัง และถ่ายรูปคู่เขา้หินปูนที่มีลกัษณะคลา้ยหวัไก่ 
  -  ทะเลแหวก UNSEEN KRABI เดินเล่นบนชายหาดทรายที่ขาวสะอาด 

*ทะเลแหวก อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวสุด Unseen Thailand ของชาวกระบี่ที่มีจุดสวยงามอย่างมหัศจรรย์ 
ที่เราสามารถเดินเหยยีบทรายขาวละเอียด จากเกาะหน่ึงไปยงัอีกเกาะหน่ึงได้เวลาน า้ลด ทะเลแหวกเกิดจาก 
สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทั้งสามเกาะนีเ้ป็น3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่ เกาะปอ
ดะ ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐาณติดกันเม่ือคล่ืนพัดทรายมาพบกันที่จุดนีจึ้งท าให้เกิดเป็น แนวสันทราย 
เช่ือมเกาะทั้งสามเกาะนีใ้ห้ถึงกัน สันทราย นีจ้ะจมหายไปเม่ือน า้ขึน้สูง เม่ือน า้ลดแนวสันทรายกจ็ะค่อยๆ 
โผล่ขึน้มา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น า้ทะเล ลดต า่สุด 
แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได้ หาดทรายของทะเลแหวกนีข้าวสะอาดน่าเล่นน า้ 
การท่องเที่ยวทะเลแหวกจะนิยมท่องเที่ยว ทั้งหมด 4 เกาะ คือเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ  ซ่ึง
สามารถเที่ยวได้ใน 1 วนั 

16.00 น.  เดินทางกลบั รถมารอรับท่าน และส่งท่านกลบัสู่โรงแรม  
18.00  น.  อิสระ รับประทานอาหารเยน็  
จากนั้น  พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
โรงแรมที่พัก ที่โรงแรม ซันดา รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบ่ี ระดับ 3 หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

4 แห่ง 7 เกาะ ทะเลแหวก (Unseen Thailand) , เกาะปอดะ , ถ า้พระนาง และ อ่าวไร่เลย์ 
**โดยเรือหางยาว  
          (เช้า / เที่ยง / _) 

 

DAY  

2 
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08.00  น.  รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ โรงแรมที่พกั 
09.00  น.  ท่านลูกคา้พกัผอ่นตามอธัยาศยั  และเก็บภาพบรรยากาศความประทบัใจก่อนเดินทางกลบั 
11.00  น. ท่านลูกคา้เตรียมพร้อม Check Out ออกจากที่พกั และเดินทางกลบัโดยสวสัด์ิภาพ 
  *** ช่วงหน้าฝนกรณหีากไม่สามารถทวัร์ทางทะเลจะมกีารปรับเปลีย่นเป็นทวัร์รอบเกาะ (ทวัร์ทางบก) แทน 

***โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และจ านวนลูกค้าของแต่ละวนั*** 
 

----------------------------------------------------------------- 
 อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต ่ากว่า 8 ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม เตียงเสริม/
ห้อง/คืน 

เดินทางทกุวัน 1,999 1,999 1,999   1,800 1,000 
*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าบริการ รถ-รับส่ง และน าเที่ยวตามโปรแกรมทวัร์ (เร่ิมตน้กระบี่) 
2.ค่าที่พกั 2 คืน (หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ  
5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
6. อุปกรณ์ด าน ้ าดูปะการัง  
7. ไกดท์อ้งถ่ิน (วนัด าน ้าดูปะการัง) 
8.ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

จ.กระบี่-โรงแรมทีพ่กั 
           

(เช้า / _ / _) 

 

DAY  

3 
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1. ค่าเดินทางรถ หรือตัว๋เคร่ืองบิน โปรแกรมเร่ิมตน้โรงแรม 
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
3.ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากับภาษี) 
 

เง่ือนไขการจอง 

การจองและส ารองที่น่ัง 
1. วางเงินมดัจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ล่วงหนา้ 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้พกัเฉพาะหอ้งวา่งเท่านั้น กรณีตอ้งการเขา้พกั ท่านสามารถท าการ Booking เขา้มาอยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 
3. เวลาเช็คอิน 14.00 น. เวลาเช็คเอาส์  12.00 น. (ตามมาตรฐานโรงแรมทัว่โลก) กรณีท่านเดินทางถึงก่อนเวลากรุณา
ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 
4. กรณีเขา้พกัเด่ียวเพิม่ 1,800 บาท/ท่าน 
5. กรณีเขา้พกัในช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เก็บเพิม่ท่านละ 500 บาท/ท่าน 
6. กรณีเขา้พกัช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. – 15 ม.ค. และ 10 เม.ย. – 16 เม.ย. ของทุกปี คิดเพิม่ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน 
    *เน่ืองจากเป็นช่วง Peak Season 
7. กรณีเขา้พกัช่วง Low Season ราคา 1,999 บาท/ท่าน (เดือน พ.ค. - ต.ค.) 
8.  กรณีเขา้พกัช่วง High Season เพิม่ 500 บาท/ท่าน ขายราคา 2,500 บาท/ท่าน (เดือน 1 พ.ย.-  19 ธ.ค. / 11 ม.ค.-19 ธ.ค.) 
9.  เด็กอาย ุ0-1 ปี ไม่คิดค่าบริการ พกัฟรีหากใชเ้ตียงที่มีอยูแ่ลว้ หากตอ้งการเตียงเด็ก อาจตอ้งเสียค่าบริการเพิม่เติม 
10.  เด็กอาย ุ2-8 ปี คิดค่าบริการ  1,999 บาท/ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 
11. เด็กอาย ุ2-8 ปี คิดค่าบริการ  1,999 บาท/ท่าน (มีเตียงเสริม) 
*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
12.  เด็กอาย ุ9 ปี คิดราคาผูใ้หญ่ 



 

SEA-HILL MANIA TRAVEL : TEL.02-120-4963 , 086-330-5660 

13.  ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติเพิม่ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน 
14.  ขอความร่วมมือหา้มน าสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้ที่พกั 
15. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั หากท่านไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือ
สถานที่ ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใน
ส่วนนั้นคืนได ้
14. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ดว้ยเหตุสุดวสิัย เช่น ภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ  
การยกเลิกการเดินทาง 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธ์ิ ยดึเงินมดัจ า ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธ์ิ ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
ส่ิงที่ควรน าไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 
- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้รัดสน้ 
- ไฟฉาย 
- ของใชส่้วนตวั 
- ยาประจ าตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป  
 


