
 

 

 

 

PACKAGE KRABI 3D 2N (ล่องเรือยอรช์หรูกระบี)่ 

วันแรก  (สนามบนินานาชาติกระบี)่ - โรงแรม 

เวลา........... บริการรถรับท่านที่สนามบิน -  ให้ท่านได้ Check in เข้าห้องพัก The Elements Krabi Resort ตั้งอยู่ริมหาดคลองม่วง 
ใหบ้ริการหอ้งพกัระดบั 4 ดาวพรอ้มเครื่องปรบัอากาศและระเบียงส่วนตวั มีสระว่ายน า้กลางแจง้และหอ้งซาวน่า ตลอดจน
บรกิารอินเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ฟรีและ พกัผ่อนตามอธัยาศยั (ท่านสามารถเช็คอินเขา้หอ้งพกัไดต้ัง้แต่เวลา 14.00 น. เป็น
ตน้ไป)  

 

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 ล่องเรือยอรช์หรูกระบี ่4  เกาะ  DINNER SUN SET 
07.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ รบัประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
14.00 น. รถรบัทกุท่าน ณ ที่พกั 
14.45 น. เช็คอิน ณ ท่าเรือมารีน่า กระบี่ 

15.00 น. น าทุกท่านออกเดินทางจากท่าเรือ ล่องมาชมความสวยงามของปากน า้ จังหวัดกระบี่ และชมความอุดมสมบูรณข์องป่า

โกงกางเก็บภาพความประทบัใจกบั "เขาขนาบน ้า" สญัลกัษณข์องจงัหวดักระบ่ี 

 

    

ระหว่างการเดินทาง บนชัน้สองของเรือ เราพรอ้มเสรฟิเครื่องดื่ม ของว่างใหบ้รกิารฟรี ตลอดเสน้ทาง จากนัน้น าท่านล่องเรือ

ผ่านชมปากแม่น า้กระบี่ มุ่งหนา้สู่ทะเลอนัดามนั ชมวิวทิวทัศนข์องเกาะปอดะ, ทะเลแหวก, เกาะไก่, อ่าวไร่เลย ์(ถ า้

พระนาง) จุดด าน ้า น าท่านสนุกสนานกับการด าน า้ ชมปะการงั และฝูงปลานอ้ยใหญ่นานาชนิด ที่ว่ายน า้มาทกัทายทุก

ท่าน ไดต้ามอธัยาศยั 

  



17.30 น. ถึงเวลาที่เราตอ้งน าท่านล่องกลบัสู่ท่าเรือ ระหว่างการเดินทางทุกท่านจะไดด้ื่มด ่าบรยากาศยามพระอาทิตยต์กดินบนเรือ
พรอ้มกับเสียงบรรเลงดนตรีเบาๆ สุดโรแมนติก พร้อมกับการเสิรฟ์ ผัดไทย ไก่สะเต๊ะ ตามด้วยผลไม้ของหวาน (2) 
คอยใหบ้รกิารอย่างจใุจ และบนเรือยงัมีบารค์๊อกเทล เครื่องดื่มแอลกกอฮอล ์ช็อฟดิง้ จ าหน่ายบนเรืออีกดว้ย 

19.00 น. เดินทางกลบัถึงท่าเรือ กระบี่มารีน่า รถตูจ้ะมารอรบัคณุที่ท่าเรือพรอ้มส่งคณุกลบัท่ีพกัโดยสวสัดิภาพ 
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วันทีส่าม โรงแรม – ถ่ายรูปเขาขนาบน ้า - ลานปูด า – ร้านขายของฝาก - (สนามบินนานาชาติกระบี่) 

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

ส่งสนามบิน รถมารบัทุกท่านจากโรงแรม เพื่อเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่ ซึ่งระหว่างทางจะพาทุกท่านแวะ   
ซือ้ของฝาก ซึ่งมีทัง้ของพืน้เมืองจงัหวดักระบ่ีและจงัหวดัใกลเ้คียง แวะถ่ายรูป เขาขนาบน ้า ซึ่งเป็นเขาสองลกูสงูประมาณ 
100 เมตร ขนาบแม่น า้กระบี่และ ประติมากรรมปูด า ประติมากรรมปูด า ประกอบไปดว้ยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตวั 
สรา้งขึน้จากทองค าเหลืองรมค า สดัส่วนสวยงาม ส่ือถึงความสมัพนัธข์องครอบครวั ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปกูบัลกูป ูเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค าขวญัของจงัหวดักระบ่ี “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” 

 
ไดเ้วลาพอสมควรพาทกุท่านเรียบรอ้ย เดินทางต่อไปยงัสนามบินนานาชาติกระบ่ี ) 

 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกระบ่ีโดยสวสัดิภาพ  

ใช้ได้ตัง้แต่ วันนีถ้งึ 25 ธันวาคม 2564 

อัตราค่าบริการนี้รวม (เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน) อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ที่พกั 2 คืน รวมอาหารเชา้ ค่าธรรมเนียมอทุยาน คนไทย 
ไกดน์ าเที่ยว บนเรือ ค่าธรรมเนียมอทุยาน ต่างชาติ 400 บาท 
ทรปิ Dinner  Sunset By เรือยอรช์ + อาหารเย็น บนเรือ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
ฟรีหนา้กากด าน า้พรอ้มชชูีพ  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
ประกนัการเดินทางบนเรือ  
รถรบั – สง่สนามบิน / บขส. กระบี่***  

 



 

     

     

 

 

 

 

 

 



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

ROOM TYPE วนันี ้ - 25 ธันวาคม 2564  
SUPERIOR DB/TWIN 4,300.- 

 

   
 

SUPERIOR POOL ACCESS 5,200.- 
 

   
 

หมายเหตุ  โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยเนน้ความปลอดภยัของลกูคา้
เป็นส าคญั. ขอบพระคุณมากค่ะ 

 


