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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ลูกค้าเดินทางสู่ที่พัก เชค็อนิท ์หลัง 14.00 น. พักผ่อนตามอธัยาศัย  

วันที่ 2 ทานอาหารเช้าม้ือที่ 1 (เลือก1โปรแกรม) 

o ด าน า้ 8.05-8.15 น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ ลูกค้าเพ่ือไปทริปด าน า้ดูปะการัง ตามโปรแกรม หาด

ไร่เลย์ ถ า้พระนาง เกาะหม้อ เกาะทบั ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทางกลับสู่ที่พัก(จุดด าน า้อาจมีการ

เปล่ียนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) (ทานอาหารม้ือที่ 2 + อุปกรณ์ด าน า้ฟรี) เดินทางกลับที่

พัก  

o ทานอาหารเยน็ 17.30-18.30น. ม้ือเยน็ที่ 2 ทานแบบเซต็โตะ๊ 

วันที่ 3 ทานอาหารเช้าม้ือที่ 3  เชค็เอาท ์ก่อนเวลา 12.00 น. ลูกค้าเดินทางกลับเองโดยสวัสดิภาพ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม: 

1. พัก Aonang Mountain View 3 วัน 2 คืน Duluxe Room (พัก 2 ทา่น/ 1 ห้อง) 

2. ทวัร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม) 

o ด าน า้ดูปะการัง 1 วัน กระบ่ี 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือหางยาว (ไร่เลย์,เกาะไก่,เกาะทบั

,เกาะหม้อ,เกาะปอดะ) รวมอุปกรณ์ด าน า้ 

o ทายอาหารเยน็ Set โตะ๊ ที่ร่านอาหาร 

3. อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม,กลางวัน 1 ม้ือ ในทวัร์) 

4. รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดย์ทริป, ฟรีบริการรถส่งหน้าหาด(สอบถามที่โรงแรมอกีคร้ัง) 

**ต้องการซ้ือรถ รับ-ส่ง(ไป-กลับสนามบิน เพ่ิม 450/ทา่น ฟรีแวะซ้ือของฝาก (8.00-17.00)** 

 

ตอ้งการเปลีย่นโปรแกรม 

o 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย์ หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทบั) Speed Boat เพิม่ 490/ท่าน 

o หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผักเบี้ ย เกาะพาราไดส ์เกาะห้อง) หางยาว เพิม่ 390/ท่าน 

o หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผักเบี้ ย เกาะพาราไดส ์เกาะห้อง) Speed Boat เพิม่ 590/ท่าน 

o หมู่เกาะพีพี (อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ถ า้ไวกิ้ง เกาะพีพีดอน เกาะไม้ไผ่) Speed Boat เพิม่ 790/ท่าน 

o City Tour น า้ตกร้อน เดินป่าสระมรกต ชมวัดถ า้เสอื เพิม่ 450/ท่าน 

o - พายเรือพายัค ณ อ่าวทา่เลน คร่ึงวัน รวมอาหารกลางวัน เพิม่ 450/ท่าน 

 

เดินทางได้ถงึ 31 ต.ค.21 



ตอ้งการซ้ือโปรแกรมเพิม่ 

o 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย์ หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทบั) เรือหางยาว  

ค่าบริการ 450/ท่าน, เด็ก 350/ท่าน   

o 4 เกาะทะเลแหวก (ไร่เลย์ หาดถ า้พระนาง เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทบั) Speed Boat  

ค่าบริการ  850/ท่าน, เด็ก 550/ท่าน 

o หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผักเบ้ีย เกาะพาราไดส์ เกาะห้อง) เรือหางยาว  

ค่าบริการ  750/ท่าน, เด็ก 700/ท่าน 

o หมู่เกาะห้อง (ทะเลใน เกาะผักเบ้ีย เกาะพาราไดส ์เกาะห้อง) Speed Boat  

ค่าบริการ  900/ท่าน, เด็ก 700/ท่าน 

o หมู่เกาะพีพี (อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ถ า้ไวกิ้ง เกาะพีพีดอน เกาะไม้ไผ่) Speed Boat  

ค่าบริการ  1,100/ท่าน, เด็ก 700/ท่าน 

o City Tour น า้ตกร้อน เดินป่าสระมรกต ชมวัดถ า้เสอื 

ค่าบริการ  800/ท่าน, เด็ก 500/ท่าน 

o พายเรือพายัค ณ อ่าวทา่เลน คร่ึงวัน รวมอาหารกลางวัน 

ค่าบริการ  800/ท่าน, เด็ก 500/ท่าน  

เด็ก 0-3ปี ฟรี , 4-9ปี ราคาเด็ก 

หมายเหตุ: 

1. Package Tour ดังกล่าว เป็นราคาต่อ  1ทา่น ต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ทา่น  

2. เดินทางช่วงวันหยุดยาว สอบถามราคาอกีคร้ัง เน่ืองจากราคา อาจมีการเปล่ียนแปลง   

3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเกบ็    

4. ซ้ือประกนัเพ่ิมเพียง 50บ.คุ้มครองสงูถึง 1,000,000บ.ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการเดินทาง (ซื้อ 1 แถม 1) 

- 21เม.ย.-31ต.ค. ราคา 2,999 ซ้ือ 1 แถม 1      

- เดก็ 0-3 ปี ฟรี , เดก็ 4-9 ขวบไม่มีเตียงเสริม 790/ท่าน 

ทุกโปรแกรมมีค่าเวน้ระยะห่าง 150 บาท/ท่าน 

มาตรการเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 2 ปี 



 


