แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ล่องเรื อยอร์ ชทะเลกระบี่
( เดินทาง 2 ท่ านขึน้ ไป )
เดินทางเฉพาะวันศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์
วันแรก
..........

รับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่ – ซิตที้ วั ร์ ถ่ ายรู ปลานปูดา
(-/-/-)
รับคณะจากสนามบินกระบี่ หรื อ บขส.กระบี่
หลังจากนั้นนาท่าน แวะลานปูดากระบี่ เป็ นจุดแลนด์มาร์ คของเมืองกระบี่ ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าเมืองกระบี่
จุดตรงนี้เป็ นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ า ภูเขาสองลูกที่ต้ งั อย่างโดด
เด่นริ มแม่น้ ากระบี่ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ดว้ ย ใกล้ๆ จะมี "อนุสาวรีย์ปูดา" และนกอินทรี

นกประจาถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรี ยเ์ ป็ นรู ปปูดาและนกออกเพราะทั้งสองสิ่ งนี้ถือเป็ นสัตว์ที่แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่ ท่านสามารถถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางเข้าที่พกั ณ ตัวเมืองกระบี่ หรื อ อ่าวนาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น
วันทีส่ อง
เช้า
14.00 น.
14.45 น.
15.00 น.

17.30 น.

19.00 น.
วันทีส่ าม
เช้า

เลือกทัวร์ ล่องเรื อยอร์ ชทะเลกระบี่
( เช้ า / อาหารบนเรื อ / - )
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การรับจากโรงแรมโดยรถตู ้ ยอร์ชมาสเตอร์ เดินทางสู่ ท่าเรื อกระบี่มารี น่า
เช็คอิน ณ ท่าเรื อมารี น่า กระบี่
นาทุกท่านออกเดินทางจากท่าเรื อ กระบี่มาริน่า ทุกท่านสามารถชมความสวยงามของปากน้ า จังหวัด
กระบี่ ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ าโกงกางและชมความงามของ เขาขนาบน้ า สัญลักษณ์ของจังหวัด
กระบี่ เก็บภาพสวยๆ เก๋ ๆ จากเรื อยอร์ ชมาสเตอร์ ที่รับรองได้วา่ คุณจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหน
แน่นอน ระหว่างการเดินทางบนชั้นสองของเรื อเรา พร้ อมเสริฟ์เครื่ องดื่ม ของว่างให้ บริการ ตลอด
เส้ นทาง
จากนั้นนาท่านล่องเรื อผ่านชมปากแม่น้ ากระบี่ มุ่งหน้าสู่ ทอ้ งทะเลอันดามัน ชมวิวทิวทัศน์
เกาะปอดะ ทะแลแหวก เกาะไก่ อ่าวไร่ เลย์
นาท่านล่องเรื อกลับสู่ ท่าเรื อมารี น่า ระหว่างการเดินทางทุกท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศ
พระอาทิตย์ตกที่สุดแสนจะโรแมนติก เรื อจะบรรเลงดนตรี เบาๆ พร้อมกับการเสริ ฟ์ ผัดไทย
ไก่สะเต๊ะ คานาเป้ และผลไม้ คอยให้บริ การท่านอย่างจุใจ ( บนเรื อยังมีบาร์ ค็อกเทลและเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซอฟท์ดริ้ง จาหน่ ายบนเรื อ)
เดินทางกลับถึงท่าเรื อกระบี่มารี น่า และส่ งท่านกลับที่พกั ด้วยรถตู ้ ยอร์ ชมาสเตอร์

แวะซื้อของฝาก – ส่ งกลับสนามบินกระบี่ / บขส.กระบี่
( เช้ า / - / - )
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาจเลือกซื้ อ Optional Tour เพิ่ม หรื อนาท่านแวะซื้ อของฝาก
ส่ งคณะ ณ สนามบินกระบี่ หรื อ บขส.กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีเปลีย่ นแปลงได้ จากสภาพอากาศไม่ ปกติ โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

อัตราค่าบริการ
ตั้งแต่ ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564
โรงแรมระดับมาตรฐาน
Srisawara Casa (Sup) หรื อเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว (ในตัวเมือง)
Deevana Plaza (DLX) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Dusit D2 ( D’light ) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Blue Sotel (SUP) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Apple A Day (DLX) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Krabi Laplaya (SUP) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Srisuksant (SUP) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Red Ginger (SUP) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)
Sugar Marina (SUP) ระดับ 4 ดาว
(อ่าวนาง)

ราคา พักเดี่ยวเพิม่ กรณีจองห้ องพัก
ท่านละ
ท่านละ
เพิม่ / คืน
2,599
3,599.900.3,390.-

4,590.-

1,500.-

3,390.-

4,590.-

1,500.-

3,390.-

4,590.-

1,500.-

3,390.-

4,590.-

1,500.-

3,690.-

5,190.-

1,800.-

3,690.-

5,190.-

1,800.-

3,690.-

5,190.-

1,800.-

3,890.-

5,690.-

2,100.-

หมายเหตุ

ราคานี้ยกเว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64

ราคานี้ยกเว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64

ราคานี้ยกเว้น 25 ธ.ค. 63 – 5 ม.ค. 64

หมายเหตุ รายการดังกล่ าว ยังไม่ ได้ ทาการจองใด ๆ ทั้งสิ้น กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่อกี ครั้งก่ อนทาการจอง

ค่ าบริการรวม
 รถรับ – ส่ ง โรงแรม – ท่าเรื อ  เรื อเร็ วตามรายการ
 อาหารไทย ขนมไทย
 เสื้ อชูชีพ , หน้ากากดาน้ า
 น้ าดื่ม , น้ าแข็ง
 ผลไม้ตามฤดูกาล
 มัคคุเทศก์ชานาญงาน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ  ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ และค่าเครื่ องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
สิ่ งทีแ่ นะนาให้ ติดตัวไปด้ วย
ผ้าขนหนู , ครี มกันแดด , หมวกและแว่นตากันแดด , กล้องถ่ายรู ป
เงื่อนไขการจอง กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง

