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อิลิท ฮอลิเดย์ นำท่ำนเดินทำง จังหวัดกระบี่ นำท่ำนมัสกำรวัดมหำธำตุวชิรมงคล
จำกนั้นนำท่ำนสู่เกำะห้อง เกำะที่ขึ้นชื่อว่ำเป็ นเกำะที่สวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
พร้อมบริกำรที่พกั และมื้ ออำหำรสุดพิเศษ
ดูแล...กันและกัน

มำตรกำรป้องกัน COVID-19

- ตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษทั ทุกท่ำน
รวมทั้ง มัค คุ เ ทศก์ คนขับ รถ และ STAFF เพื่ อ
สร้ำงควำมมัน่ ใจในควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพแก่
ผูเ้ ดินทำง
- เจ้ำหน้ำที่สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรทำงำน
- บริ กำรหน้ำ กำกอนำมัย ชิ้ นใหม่ทุ กวัน ตลอดกำร
เดินทำง
- บ ริ ก ำ ร เ จ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ส ำ ห รั บ ล้ ำ ง มื อ บ น
ยำนพำหนะ

วันแรก...ของกำรเดินทำง
กระบี-่ วัดบำงโทง
06.30 น.
08.55 น.
10.20 น.

คณะพร้ อมกันที่กนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ จากบริษัทคอยอานวความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 7212
เดินทางถึงจังหวัดกระบี่

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำเรือทิพย์
จากนั้นนานท่านเดินทางสู่ วัดบำงโทง วัดมหาธาตุวชิรมงคล สุดยอดแห่งความสวยงาม
อลังการ เรียกได้ ว่าสวยจนทาให้ ใครหลายๆคนมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
และที่เป็ นที่สะดุดตา หากใครมาที่น่ีแล้ วก็ไม่อาจจะละสายตาไปได้ นั่นก็คือ พระมหาธาตุ
เจดีย์ ที่โดดเด่นเป็ นอย่างมากเลยล่ะค่ะ ถือเป็ น “วัดในจังหวัดกระบี่”

วันแรก...ของกำรเดินทำง

กระบี่

เย็น

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรครัวธำรำ

ที่พัก

DUSIT THANI RESORT หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง...ของกำรเดินทำง
โรงแรม-หมู่เกำะห้อง
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั

10.30-15.30 นาท่านสู่ หมู่เกำะห้อง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็ นหมู่เกาะที่
ประกอบด้ วยเกาะน้ อยใหญ่หลายเกาะ อาทิ เกาะเหลา เกาะเหลาเหรียม เกาปากกะ เกาะ
เหลาลาดิง เป็ นต้ น โดยมีเกาะห้ องเป็ นเกาะทางตอนใต้ ท่ใี หญ่ท่สี ุด เกาะห้ องมีจุดเด่นที่มี
อ่าวรูปทรงโค้ ง 2 อ่าวที่เรียงตัวเชื่อมต่อเข้ าหากันจนมองเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายปี กนก
ลักษณะโดยทั่วไปเป็ นเขาหินปูน น้ าทะเลใส หาดทรายขาว มีแนวปะการังทั้งน้ าตื้นและ
น้ าลึก เหมาะแก่การดาน้ า ตกปลา บนเกาะห้ องมีเส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง
400 เมตร และจุดชมวิว 360 องศา
เที่ยง

บริกำรอำหำร ณ บนเกำะ

16.00 น.

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Dusit Thani Krabi Beach Resort

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรเรือนไม้
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วันที่สำม...ของกำรเดินทำง
ร้ำนของฝำกจี้ ออ-สระมรกต

เช้ำ

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่รำ้ นของฝำกจี้ ออ ร้ านของฝากชื่อดังของจังหวัดกระบี่ท่รี วบรวมอาหาร
พื้นเมืองไว้ อย่างหลากหลาย

เที่ยง

บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรเรือนมรกต

นาท่านเดินทางสู่ สระมรกต อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่จะทาให้ ท่านหลงใหลไป
กับ สระนา้ สีเขียวมรกต สถานที่ซ่ึงกาเนิดมาจากธารนา้ อุ่น ที่จะ เปลี่ยนสีไปตามแสงแดด
ที่ตกกระทบลงมาก่อให้ เกิดสีสันสวยงามที่คล้ ายมรกตรวมไปถึงสถานที่บริเวณโดยรอบที่
เต็มไปด้ วยพืชพรรณไม้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการสูดอากาศบริ สุทธิ์ และเก็บเกี่ยว
ความสุขได้ อย่างชุ่มปอด

19.25 น.

นำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3224 ถึงกรุงเทพฯ
ด้วยควำมสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ

3

ค่ำบริกำรทัวร์
อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ท่ำนละ
ประเภทผูเ้ ดินทำง
(ในกรณีเดินทำง 4 ท่ำน)
ผูใ้ หญ่ รำคำท่ำนละ

26,500. -

พักเดีย่ ว

1,900. บริกำรท่ำนด้วยรถ COMMUTER VIP 9 ที่นงั ่

**หำกเข้ำร่วมโครงกำร “ทัวร์เที่ยวไทย” รัฐสนับสนุนส่วนลด 5,000 บำท
(เงื่อนไขกำรใช้บริกำรเป็ นไปตำมข้อกำหนดของโครงกำร โดยชำระผ่ำนแอป “เป๋ ำตัง”)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่ า บัตรโดยสารเครื่ อ งบิน ไป – กลับ ชั้น ทัศ นาจร ตามเส้ น ทางและสายการบิน ที่ได้ ร ะบุไว้ ใ น
รายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ง
6. ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ค่ารถสาหรับขนกระเป๋ า) ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
1.
2.
3.
4.
5.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีก

รำยละเอียดกำรชำระเงิน

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
ชำระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ ำยในนำม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
ชำระโดยเงินสด
สำมำรถชำระค่ำมัดจำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

