รหัสทัวร LST2000676
ทัวรภูเก็ต Kalima Resort & Spa 3 วัน 2 คืน

วันแรก

รถรอรับทาน ณ สนามบินภูเก็ต หรือ บขส – เขาสูที่พัก (-/-/-)

........... รถรับทานจากสนามบินมาสูที่พัก ใหทานไดพักผอนหยอนใจตามอัธยาศัย (ในกรณีที่ทาน
สนใจโปรแกรมอื่นๆในชวงบายสามารถ เลือกซื้อโปรแกรมไดในราคาพิเศษ เชน ทัวรเกาะราชา
ครึ่งวันบาย, ชมโชวปลาโลมา, City tour ราคาพิเศษ)
ที่พัก KALIMA RESORT AND SPA
วันแรก

ทัวรเกาะพีพี – เขาสูที่พัก (-/-/-)

07.00-08.30 น.รถรับที่โรงแรมที่พั ก แลวพรอมกันที่อ อฟฟ ศจุดนัดหมาย เพื่อเช็คอินพรอมรับ
อุปกรณดํานํ้า และรับประทานของวาง และเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)
09.00-09.30 น.เตรียมพรอม และออกเดินทางจากทาเรือรอยัล มารีนา เพื่อเดินทางสู เกาะพีพี
จ. กระบี่ ที่ไดรับการยกยองวาเปนเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเรือเร็ว
10.00-11.00 น.ถึ งอ าวมาหยา ชมอ าวมาหยา สถานที่ ถายทํ าภาพยนตร ชื่ อดั งก องโลก "The
Beach" จากนั้ นเดิ นทางไปดํ า นํ้า ที่ อ า วโละซามะ อ า วที่ ยั ง อุ ดมไปด ว ยปะการั ง และสั ตว ท ะเล
นานาชนิด แวะอ าวปเ ละ เลนนํ้าดําผิวนํ้า สถานที่ที่ไดรับการขนานนามวา "สระวายนํ้ากลางทะเล"
ผานถํ้ าไวกิ้ง ถํ้ากลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกคนพบ โดยนักเดิ นเรือโบราณ และเขียนรูปวาดโบราณ
โดย Captain Cook ผู โด ง ดั ง และเแวะหาดลิ ง ชมลิ งที่ อ าศั ย อยู บ นเกาะจํ า นวนมากเล น กั บ
นักทองเที่ยว
12.00 น.ขึ้นเกาะพีพีดอน ที่อาวตนไทร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต และพักผอน
บนชายหาดไดตามอัธยาศัย
13.30 น.ออกเดิ นทางไปยั งเกาะไข เพื่ อ ชมความงามของเกาะไข ที่ มี ช ายหาดสวยงาม ทราย
ละเอียดขาวรอบเกาะ สามารถเลนนํ้ าได ดานหลังของเกาะจะมีปลาเสื อ อยูเปนจํานวนมาก รอบๆ
บริเวณมีปะการังเขากวาง และประการังหินซอน ฯลฯ
16.30 น.ถึงทาเรือ รอยัล มารีนา และนําทานกลับสูยังโรงแรมที่พักของทานโดยสวัสดิภาพ
ที่พัก KALIMA RESORT AND SPA

วันสาม

สงทาน ณ สนามบิน หรือ บขส (-/-/-)

........... พาทานเลือกซื้อของฝาก กอนทานจะเดินทางกลับ และทานสามารถเลือกเวลากลับสู
สนามบิน หรือ บขส ได

ตามที่ทานสะดวก
+++++++++++++++++++++++++++++
อัตราคาบริการ

วันเดินทาง
01มิ.ย. – 31 ส.ค. 63
01 ม.ค. – 31 มี.ค. 63(ยกเวน25ม.ค.-2
ก.พ.)
01พ.ย. – 19 ธ.ค. 63
อัตราคาบริการ
- บริการรถรับ-สงจากสนามบิน หรือทารถ
ทั้งวันไปและกลับ
- บริการรถรับ-สง จากที่พักในเขตเมือง ปา
ตอง กะตะ กะรน
- One Day Trip ทัวรเกาะพีพี/วิวพอยท +
เกาะไมทอน + เกาะไข (Speed Boat)
- อุปกรณดํานํ้าตื้น (หนากาก ทอหายใจ) และ
ชูชีพ
- อาหารกลางวันบนเกาะพีพีดอน บริการ
เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- มีไกดคอยดูแล และใหขอมูลตลอดการ
เงื่อนไขการชําระคาบริการ

ผูใหญ / เด็ก (พักหองละ 2 ทาน)
7,811
8,239
9,416
เดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุนักทองเที่ยว
อัตราคาบริการไมรวม
- ที่พักไมรวมอาหารเชา
- ไมรวมคาธรรมเนียมขึ้นชม วิวพอยท 30
บาท
- ไมรวมตั๋วเครื่องบินทุกเสนทาง
- ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่
จา ย 3 % (ในกรณีที่ทานตองการ)

- มัดจํา 50% ของราคาแพ็คเกจ ภายใน 2 วัน หลังจากแพ็คเกจยืนยันแลว
- ชําระสวนที่เหลือ 20 วันกอนเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
- หากชําระมาแลวไมสามารถคืนเงินได
หมายเหตุ
-ทัวรนี้ไมเหมาะสําหรับ ผูที่ตั้งครรถ , ผูที่มีโรคประจําตัวเชนโรคหัวใจ โรคหมอนรองกระดูกทับ
เสนประสาท โรคหอบหืด
- ทัวรทางทะเลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาโดยไมสามารถแจงใหทานทราบลวงหนาได
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและระดับนํ้าในแตละวัน

