
 

 

 

 

PACKAGE KRABI 3D 2N (4 เกาะทะเลแหวก โดย เรือหางยาว) 

วันแรก  (สนามบนินานาชาติกระบี)่ - โรงแรม 

เวลา...........  ใหท่้านได ้Check in เขา้หอ้งพกั The Elements Krabi Resort ตัง้อยู่ริมหาดคลองม่วง ใหบ้ริการหอ้งพกัระดบั 4 ดาว
พรอ้มเครื่องปรบัอากาศและระเบียงส่วนตวั มีสระว่ายน า้กลางแจง้และหอ้งซาวน่า ตลอดจนบริการอินเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-
Fi) ฟรีและ พกัผ่อนตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเช็คอินเขา้หอ้งพกัไดต้ัง้แต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป) *** (ตอ้งการรถ-รบัส่ง 
สนามบิน หรือ บ.ข.ส. ราคาตามตารางราคา) 

 
 

Let’s Go Holiday Co.,Ltd. 100/182 The Urbano Ramkhamhaeng 94  
Saphansung Bangkok 10240  :   www.letsgoholidays.com 
E-mail :  letsgoholiday@gmail.com , info@letsgoholidays.com 
Tel: 02-1083478, 02-1083479  Fex: 02-1083480 
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วันทีส่อง  ทัวร ์4 เกาะทะเลแหวก  โดยเรือหางยาว 
07.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
08.00 น.  รถรอรบัท่ีโรงแรมที่พกัเพื่อเดินทางไปยงัท่าเรือ 

   
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป) มุ่งหนา้สู่ "ทะเลแหวก" ท่ีเป็นแนวสนัทรายเชื่อมต่อระหว่าง  3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ และ

เกาะหม้อ เขา้ดว้ยกันอย่างน่าอศัจรรย์ ทัง้สามเกาะนีเ้ป็น 3 เกาะเด่นท่ีอยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ๆ กัน มีสนัฐานติดกันเมื่อ
คลื่นพดัทรายมาพบกันท่ีจุดนีจ้ึงท าใหเ้กิดเป็น แนวสนัทราย เชื่อมเกาะทัง้สามเกาะนีใ้หถ้ึงกัน สนัทรายนีจ้ะจมหายไปเมื่อน า้ขึน้สูง 
เมื่อน า้ลดแนวสนัทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึน้มา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลใหแ้ยกออกกันเป็นสามส่วน สนัทรายจะโผล่ในช่วงท่ีน า้ทะเลลด
ต ่าสดุ แต่ถึงแมว่้าสนัทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได ้อกีหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว "อันซีน อิน ไทยแลนด”์ จากนัน้สนกุสนานกับ
การเล่นน า้ ด  าผิวน า้ชมปะการงัและฝงูปลา ท่ีเกาะไก่  

   
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค อาหารกล่อง (2) บนเกาะหรือบนเรือ พรอ้มออกเดินทางต่อไปยงั เกาะปอดะ เล่นน า้ด  าผิว

น า้หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

   
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงัอ่าวไร่เลย ์ชมทศันียภาพบริเวณ "หาดถ า้พระนาง" อนัเป็นท่ีตัง้ของ ถ า้พระนาง ดว้ยเป็นท่ีสถิตของ พระนาง

อนัศกัด์ิสิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนีเ้คารพสกัการะ มมุมองนีเ้ป็นเอกลกัษณไ์ม่เหมือนท่ีใด คือเมื่อเขา้ไปอยู่ภายในถ า้มองออกมาจะเห็นปาก
โพรงถ า้ มีหินยอ้ยลงมาเป็นฉากระยา้ สวยงาม มีทอ้งทะเลกวา้งและเกาะนอ้ยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตยต์ก จะเป็นมุมมอง
สวยงามแปลกตา น่าท่ึงท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ า้พระนาง แห่งนีจ้ะคึกคัก ไปด้วย
นกัท่องเท่ียวจากทั่วทกุสารทิศชมนกัท่องเท่ียวปีนผา พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

16.00 น.  เรือถึงท่าเรือ รถรอรบัท่านเพื่อส่งกลบัโรงแรม  
17.00 น.  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



วันทีส่าม โรงแรม – (สนามบนินานาชาติกระบี)่ 

07.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
11.00 น. ใหท้กุท่านไดท้ าการ Check Out ออกจากหอ้งพกัใหเ้รียบรอ้ย  (Check Out ไดถ้ึง 11.00 น.) 

(ส าหรับท่านที ่ซือ้ รับ-ส่งสนามบิน รถมารบัทกุท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางกลบัสนามบินนานาชาติกระบี่ ซึ่งระหว่างทางจะพา
ทกุท่านแวะซือ้ของฝาก ซึ่งมีทัง้ของพืน้เมืองจงัหวดักระบี่และจงัหวดัใกลเ้คียง ไดเ้วลาพอสมควรพาทกุท่านเรียบรอ้ย เดินทางต่อไปยงั
สนามบินนานาชาติกระบี ่) 

 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบี่โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยเนน้ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั. ขอบพระคุณมากค่ะ 

อัตราค่าบริการนี้รวม (เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน) อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ที่พกั 2 คืน รวมอาหารเชา้ ตามที่ท่านเลือก ค่าธรรมเนียมอทุยาน คนไทย 40 บาท 
ไกดน์ าเที่ยว บนเรือ ค่าธรรมเนียมอทุยาน ต่างชาติ 400 บาท 
เรือหางยาวท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
ฟรีหนา้กากด าน า้พรอ้มชชูีพ+อาหารกลางวนั ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
ประกนัการเดินทางบนเรือ ***รถรบั – ส่งสนามบิน / บขส. กระบี่ *** 

 

 

     



     

The Elements Krabi  Resort (รวมอาหารเช้า) (หาดคลองม่วง) ราคา / 1 ท่าน 

ยกเว้นเข้าพกัช่วง  20 ธันวาคม 63 – 10 มกราคม 64 / 10-15 เมษายน 64 

ROOM TYPE 1 พฤศจกิายน 63 – 30 เมษายน 64 1 พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 64  
SUPERIOR DB/TWIN 2,499.- 2,199.- 
SUPERIOR DB/TWIN รวมรับ-ส่ง สนามบิน 3,299.- 2,999.- 

 

   
 

SUPERIOR POOL ACCESS 2,999.- 2,699.- 
SUPERIOR POOL ACCESSรวมรับ-ส่ง สนามบิน 3,799.- 3,499.- 

 

   
 

PREMIER ROOM 3,999.- 3,699.- 
PREMIER ROOM รวมรับ-ส่ง สนามบิน 4,799.- 4,499.- 

 

       
 

 


