
 

PACKAGE กระบี่ เกาะพพี ี3วนั 2คืน 
หมู่เกาะพพีดีอน พพีเีล เกาะไผ่  อ่าวมาหยา  ปิเละ  โละซามะ 

 
 

วันที่แรก     รับสนามบนิ หรือ บขส. กระบี ่

......... น. เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จากสนามบิน  
……. น. น าเข้าเช็คอินโรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า   / พักผ่อนตามอัธยาศัย  

https://www.bluesotelkrabi.com/  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 
 

https://www.bluesotelkrabi.com/


 

วันที่สอง      ทัวร์เกาะพีพี 1 วัน (เกาะไผ่-เกาะพีพีเล-อ่าวปิเละ-อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา- เกาะพีพดีอน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น.   รถรอรับที่โรงแรม โปรดเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับทริปด าน ้าเกาะพีพี 1 วัน 

แนะน าส่ิงที่ต้องเตีรยมส าหรับทริปนี้ !! ผ้าขนหนู / กล้องถ่ายรูป / ครีมกันแดด / กล้องถ่ายรูป / ส่ิงของ

เคร่ืองใช้เท่าที่จ าเป็น การแต่งตัว แบบคล่องตัว ด้วยรองเท้าที่กระชับ รองเท้าแตะ กางเกงขาส้ัน ชุดว่ายน ้า  

ไม่แนะน าให้น าของมีค่าตดิตัวไป ควรเกบ็ไว้ที่ตู้เซฟของโรงแรม 

09.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมแล้วออกเดนิทางสู่เกาะพีพ ี

10.10 น.   เดินทางถึงบริเวณเกาะไผ่ ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณหมู่เกาะพีพี อนัมี สมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ บริเวณเกาะไผ่ 

อนัเป็นเกาะท่ีมีป่าสน และชายหาดท่ีสวยงาม ทั้งชายหาดและทะเลอนัเป็นสีมรกตสวยใน มองเห็นทอ้งทะเล
ได ้จากบนเรือ มวลหมู่ปลา และปะการังมากมาย อนัอุดมสมบูรณ์ เชิญชวนให้คุณมาสัมผสั กบัความเป็น
ธรรมชาติ อนัแทจ้ริง 

จากนั้น   เดินทางต่อสู่เกาะพีพีเล อนัเป็นสถานที่ท่ีสวยงามตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก เหมาะแก่ผูท้ี่ตอ้งการ มาชมความ 

งดงามของทอ้งทะเล ดว้ยการด าน ้าตี้นอย่างแทจ้ริง ทั้งน ้าทะเลท่ีสวยใน และสัตวน์ ้าทะเลนานาชนิด ท่ีคุณได้
พบ เห็นที่น่ีหลากหลายสายพนัธ์ เช่น ปลาการ์ตูนย ์หอยเม่น หอยมือเสือ ปลาสิงห์โต ปลานกแกว้ ปลาเล็กปลา
ใหญ่ แหวกว่าย ซ่ึงเป็นแหล่งด าน ้าตื้นท่ีดีท่ีสุด ของทะเลกระบ่ีครับ เราน าท่านสัมผสักบัแหล่งท่องเที่ยว 3 จุด 

คือ อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ และอ่าวมาหยา 
จากนั้น   เดินทางต่อไปยงัเกาะพีพีดอน หิวกนัแลว้ เรารับประทานอาหารร่วมกนั บนเกาะพีพีดอน หลงัจากรับประทาน

อาหารม้ือเท่ียงกนัแลว้ คุณสามารถเดินเท่ียว บนเกาะพีพีดอน ซ่ึงมีชายหาดทั้งสองฝ่ังท่ีสวยงาม เดินเลือกซ้ือ 
เลือกชม วิถีชีวิตบนเกาะ จนลืมเวลากนัเลยทีเดียว 

15.00 น.   โดยประมาณ ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับหาดอ่าวนาง 

16.00 น.   เดินทางกลบัถึงหาดอ่าวนาง ส่งท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก 

พักที่ โรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า   / พักผ่อนตามอัธยาศัย  
https://www.bluesotelkrabi.com/  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
รายการทัวร์โปรแกรม อาจมีการปรับเปลี่ยนล าดบั หรือเวลา ได้ตามความเหมาะสมซ่ึงปรับให้เหมาะกบั

สภาพ ภูมิอากาศ สภาพน ้าขึน้ น า้ลง ในแต่ละวันเพื่อความพึงพอใจของคณะทัวร์อย่างสูงสุด 
 

วันที่สาม เช็คเอ้าท์-ร้านของฝาก – สนามบนิกระบี ่

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

11.00 น. คืนห้องพกั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านขายของที่ระลึก แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน 
……… น.  ส่ง สนามบินกระบี่  ..................  
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
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หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั 
(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ท่าน 

วันธรรมดา 3,555 
วันหยุดปีใหม่ 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 64 3,999 

แพ็กเกจเดินทางส าหรับ 2 ท่านขึน้ไป พักห้องละ 2 ท่าน 

โปรโมช่ันสามารถเดินทางได้ถึง 30 เม.ย. 2564 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 รถรับ-ส่งสนามบิน หรือ บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พกั 

 ทวัร์เกาะพีพี – หมู่เกาะพีพีดอน – พีพีเล– ปิเละ – โละซามะ – เกาะไผ่ – อ่าวมาหยา 1 วนั 
 มคัคุเทศก์มืออาชีพน าเที่ยว  
 ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง น าเที่ยวตามโปรแกรมทวัร์   
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 โรงแรมที่พกั 3 วนั 2 คืน (แพก็เกจเดินทางส าหรับ 2 ท่านข้ึนไป) 
 ผลไม+้น ้าด่ืม 
 หน้ากาก, เส้ือชูชีพ และอุปกรณ์ส าหรับด าน ้า 
 ประกนัภยันกัท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด  
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ราคาน้ีส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติกรุณาสอบถามราคาอีกครั้ ง 

 ค่าทิปไกด์ พนกังานขบัรถข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

ส่ิงที่ท่านต้องน าติดตัว 

 ของใชส่้วนตวัที่จ  าเป็น รองเทา้แบบลุยน ้าได ้หมวก ชุดว่ายน ้า 
 ครีมกนัแดดแว่นตากนัแดด   
 กลอ้งถ่ายรูป 
 เอกสารการเดินทาง-หลกัฐานการช าระเงิน 
 
 



 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

 
เราไม่แนะน าให้เด็กอายุต ่ากวา่ 2 ขวบ และหญิงมีครรภเ์ดินทางโดยเรือ เน่ืองจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทก
คลื่นได ้ยกเวน้เด็กที่อยู่ในความดูแลของผูป้กครองอย่างใกล้ชิด 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด 
ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการคว บคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มัคคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับ
เท่านั้น 
10.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


