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แพ็กเกจเที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม
ว ันแรก
เจ ้าหน ้าทีร่ ับสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ – ถ่ายรูปลานปูดา สัญลักษณ์ของจังหวัด
กระบี่ -นาท่านส่งโรงแรมทีพ
่ ัก
ว ันทีส
่ อง
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก-เลือกทัวร์เสริม 1 รายการ (รวมอาหารกลางวัน)
1.ทัวร์ 4 เกาะ ชมทะเลแหวกโดยเรือ Speed Boat
2.ทัวร์ หมู่เกาะห ้องโดยเรือ Speed Boat
3.ทัวร์แช่ธารน้ าร ้อน เดินป่ า สระมรกต
4.ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นโปรแกรม
เป็ นนวดไทย 1 ช.ม.)
ว ันทีส
่ าม
รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-เช็คเอาท์จากทีพ
่ ัก้ ของฝาก-นาท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
เลือกซือ

- 1 -|P a g e

TAT License 11/08468

Travel Wonders Co., Ltd.
335/11 Nonthaburi Road, Tasai, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 0-2525-2235 / 08-6318-0608 Fax: 0-2525-2237 Line ID: @travelwonders.th
E-mail: info@travelwonders.co.th

www.travelwonders.co.th

อ ัตราค่าบริการ
ออกเดินทางตงแต่
ั้
2 ท่านขึน
้ ไป จนถึงว ันที่ 30 เม.ย. 63
่ งว ันที่ 11-16 เม.ย. 63 เช็คราคาอีกครง)
(ยกเว้นชว
ั้
พ ักเดีย
่ วเพิม
่
ท่านละ

เด็กพ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริม
เตียง)

ราคาห้องพ ัก
เพิม
่ ต่อ/คืน/
ห้อง

Hotel

Location

ผูใ้ หญ่พ ักคู ่
ท่านละ

Srisawara Casa

Town

2,600

4,000

2,000

2,000

The Greenery

Town

2,600

4,000

2,000

2,000

Centra Phupano
Srisuksant
Aonang Priceville
Beyond Resort
Dusit Thani

Ao-nang
Ao-nang
Ao-nang
KlongMuang
KlongMuang

4,000
4,000
6,000
8,000
9,000

6,000
6,500
9,900
13,000
15,000

3,000
3,000
4,500
6,000
7,000

3,000
3,000
5,000
6,000
7,000

อ ัตราค่าบริการ

Hotel

ออกเดินทางตงแต่
ั้
2 ท่านขึน
้ ไป ตงแต่
ั้
ว ันที่ 01 พ.ค.-31 ต.ค. 63
เด็กพ ักก ับ
ผูใ้ หญ่พ ักคู ่
พ ักเดีย
่ วเพิม
่
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
Location
ท่านละ
ท่านละ
(ไม่เสริม
เตียง)

ราคาห้องพ ัก
เพิม
่ ต่อ/คืน/
ห้อง

Srisawara Casa

Town

2,300

3,500

1,900

1,500

Nap Krabi

Town

2,300

3,500

1,900

1,500

Centra Phupano
Srisuksant
Panan Krabi
Aonang Priceville
Beyond Resort
Dusit Thani

Ao-nang
Ao-nang
Ao-nang
Ao-nang
KlongMuang
KlongMuang

3,200
3,500
3,900
4,700
5,900
6,500

4,600
5,500
6,000
7,500
9,500
10,500

2,500
2,700
3,000
3,600
4,500
4,900

2,000
2,000
2,500
3,500
4,000
4,500

เงือ
่ นไข
1. จองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันทาการ
2. เช็คทีว่ า่ งกับเจ ้าหน ้าทีท
่ ุกครัง้ ก่อนชาระเงิน
3. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลีย
่ นแปลง เช็คราคาอีกครัง้
4. หลังจากทาการจองและชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว ไม่สามารถคืนเงินได ้เลยทุกกรณี
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ข้อแนะนา
1. โปรแกรมอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงยกเลิก ได ้เพื่อความปลอดภั ยสูงสุด ของลูกค ้า โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า กรณีสภาพอากาศไม่ปกติ
2. อาหารทีร่ วมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็ นอาหารไทย-อาหารทะเล หากทีไ
่ ม่สามารถรับประทานอาหารชนิด
ใด หรือต ้องการทานมังสวิรัตโิ ปรดแจ ้งเจ ้าหน ้าทีข
่ ณะทาการจอง ( มุสลิมสามารถรับประทานได ้ )
่ ทีค
3. สิง
่ วรนาติดตัวไปด ้วย เช่น ชุดว่ายน้ า รองเท ้าเดินชายหาด กล ้องถ่ายภาพ ครีมกันแดด แว่นตากัน
แดด ผ ้าเช็ดตัว
อ ัตรานีร้ วม
1. บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่ เข ้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก
2. โรงแรมทีพ
่ ัก 2 คืน สาหรับห ้องพักคู่
3. อาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพ
่ ัก 2 มือ
้
4. อาหารกลางวันแบบปิ กนิก 1 มือ
้
5. ประกันภัยนักท่องเทีย
่ วแบบกลุม
่ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
่ วชาญ (ไทย - อังกฤษ)
6. มักคุเทศน์ผู ้เชีย
7. ค่าธรรมเนียมเข ้าชมอุทยาน (สาหรับคนไทย)
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง
2. ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ ผู ้ใหญ่ 400 บาท/ท่าน , เด็ก 200 บาท/ท่าน
4. ตั๋วเครือ
่ งบิน ไป-กลับ ทัง้ ภายในประเทศ
5. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
6. ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
7. ค่าทิปพนังงานขึน
้ อยูก
่ ับความพึงพอใจในการบริการของท่าน
ขนตอนการจอง
ั้
1. แจ ้งวันเดินทาง , จานวนผู ้เดินทาง , เพือ
่ เช็คทีว่ า่ ง
2. จัดส่งสาเนาบัตรประชาชนของผู ้เดินทางทุกท่าน
3. ชาระค่าแพ็คเกจเต็มจานวน
4. หลังทาการจองและชาระเงินเรียบร ้อยแล ้ว ท่านจะได ้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง เพือ
่ ใช ้ในการเช็คอิน
5. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไขและ ข ้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้
การยกเลิก
การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทาการยกเลิก หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ทุกรณี
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