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รหัสโปรแกรม : 21400 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
PACKAGE กระบ่ี เกาะพพี ี3วนั 2คืน 
หมู่เกาะพพีดีอน พพีเีล เกาะไผ่  อ่าวมาหยา  ปิเละ  โละซามะ 

 



 

KBV01 PACKAGE เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี 3 วนั 2คืน   หนา้ 2 

 

 

วนัที่แรก     รับสนามบนิ หรือ บขส. กระบี ่

......... น. เดินทางมาถึงจงัหวดักระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จากสนามบิน  
……. น. น าเข้าเช็คอนิโรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า   / พกัผ่อนตามอธัยาศัย  

https://www.bluesotelkrabi.com/  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 

วนัที่สอง      ทัวร์เกาะพพี ี1 วนั (เกาะไผ่-เกาะพพีเีล-อ่าวปิเละ-อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา- เกาะพพีดีอน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น.   รถรอรับที่โรงแรม โปรดเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับทริปด าน า้เกาะพพี ี1 วนั 

แนะน าส่ิงที่ต้องเตรียมส าหรับทริปนี ้!! ผ้าขนหนู / กล้องถ่ายรูป / ครีมกนัแดด / กล้องถ่ายรูป / ส่ิงของ

เคร่ืองใช้เท่าที่จ าเป็น การแต่งตวั แบบคล่องตวั ด้วยรองเท้าที่กระชับ รองเท้าแตะ กางเกงขาส้ัน ชุดว่ายน า้  

ไม่แนะน าให้น าของมค่ีาตดิตวัไป ควรเกบ็ไว้ที่ตู้เซฟของโรงแรม 

09.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือ พร้อมแล้วออกเดนิทางสู่เกาะพพี ี

10.10 น.   เดินทางถึงบริเวณเกาะไผ่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณหมู่เกาะพีพี อนัมี สมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ บริเวณเกาะไผ ่

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

จากนั้น   เดินทางต่อสู่เกาะพพีเีล อนัเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก เหมาะแก่ผูท่ี้ตอ้งการ มาชมความ 

งดงามของทอ้งทะเล ดว้ยการดาํนํ้ าต้ีนอยา่งแทจ้ริง ทั้งนํ้ าทะเลท่ีสวยใน และสตัวน์ํ้ าทะเลนานาชนิด ท่ีคุณได้
พบ เห็นท่ีน่ีหลากหลายสายพนัธ ์เช่น ปลาการ์ตูนย ์หอยเม่น หอยมือเสือ ปลาสิงห์โต ปลานกแกว้ ปลาเลก็ปลา
ใหญ่ แหวกว่าย ซ่ึงเป็นแหล่งดาํนํ้ าต้ืนท่ีดีท่ีสุด ของทะเลกระบ่ีครับ เรานาํท่านสมัผสักบัแหล่งท่องเท่ียว 3 จุด 

คือ อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ และอ่าวมาหยา 

จากนั้น   เดินทางต่อไปยงัเกาะพพีดีอน หิวกนัแลว้ เรารับประทานอาหารร่วมกนั บนเกาะพีพีดอน หลงัจากรับประทาน

อาหารม้ือเท่ียงกนัแลว้ คุณสามารถเดินเท่ียว บนเกาะพีพีดอน ซ่ึงมีชายหาดทั้งสองฝ่ังท่ีสวยงาม เดินเลือกซ้ือ 
เลือกชม วิถีชีวิตบนเกาะ จนลืมเวลากนัเลยทีเดียว 

15.00 น.   โดยประมาณ ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัหาดอ่าวนาง 

16.00 น.   เดินทางกลบัถึงหาดอ่าวนาง ส่งท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกั 

พกัที่ โรงแรม BLUESOTEL หรือระดับเทียบเท่า   / พกัผ่อนตามอธัยาศัย  
https://www.bluesotelkrabi.com/  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 
รายการทัวร์โปรแกรม อาจมกีารปรับเปลีย่นล าดบั หรือเวลา ได้ตามความเหมาะสมซ่ึงปรับให้เหมาะกบั

สภาพ ภูมอิากาศ สภาพน า้ขึน้ น า้ลง ในแต่ละวนัเพ่ือความพงึพอใจของคณะทัวร์อย่างสูงสุด 
 

https://www.bluesotelkrabi.com/
https://www.bluesotelkrabi.com/
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วนัที่สาม เช็คเอ้าท์-ร้านของฝาก – สนามบนิกระบี ่

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

11.00 น. คืนหอ้งพกั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ร้านขายของที่ระลกึ แวะซ้ือของฝากตดิไม้ตดิมือกลบับ้าน 
……… น.  ส่ง สนามบินกระบี่  ..................  
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั  
(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั. 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ท่าน 

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

แพก็เกจเดินทางส าหรับ 2 ท่านขึน้ไป พกัห้องละ 2 ท่าน 

โปรโมช่ันสามารถเดินทางได้ถึง 30 เม.ย. 2564 
 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 รถรับ-ส่งสนามบิน หรือ บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พกั 

 ทวัร์เกาะพีพี – หมู่เกาะพีพีดอน – พีพีเล– ปิเละ – โละซามะ – เกาะไผ่ – อ่าวมาหยา 1 วนั 
 มคัคุเทศกมื์ออาชีพนาํเที่ยว  
 ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง นาํเที่ยวตามโปรแกรมทวัร์   
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 
 โรงแรมที่พกั 3 วนั 2 คืน (แพก็เกจเดินทางสาํหรับ 2 ท่านข้ึนไป) 
 ผลไม+้นํ้าด่ืม 
 หนา้กาก, เส้ือชูชีพ และอุปกรณ์สาํหรับดาํนํ้า 
 ประกนัภยันกัท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด  
      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ราคาน้ีสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติกรุณาสอบถามราคาอีกคร้ัง 

 ค่าทิปไกด ์พนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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ส่ิงที่ท่านต้องน าติดตัว 

 ของใชส่้วนตวัที่จาํเป็น รองเทา้แบบลุยนํ้าได ้หมวก ชุดว่ายนํ้า 
 ครีมกนัแดดแว่นตากนัแดด   
 กลอ้งถ่ายรูป 
 เอกสารการเดินทาง-หลกัฐานการชาํระเงิน 
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

 
เราไม่แนะนาํใหเ้ดก็อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และหญิงมีครรภเ์ดินทางโดยเรือ เน่ืองจากในสภาพทะเลในบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทก
คลื่นได ้ยกเวน้เดก็ที่อยูใ่นความดูแลของผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากทาํการจองทวัร์ภายใน 24 ชัว่โมงหากไม่ชาํระตามที่บริษทั
กาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับ
เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์น้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและชาํระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่ีบริษทักาํหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการคว บคุมของทาง
บริษทัฯหรือคา่ใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระคา่ใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบั
เท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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