
แนวทางการเขยีนก าหนดการ/  
โปรแกรมน าเทีย่ว

ฉนัทชั วรรณถนอม



การขึน้ต้นการเขยีนแต่ละวัน

วันที่ 10 เมษายน 2565 กรุงเทพ(ถ.อู่ทองนอก) – ประจวบคีรีขันธ์

19.00 น. พร้อมกันท่ี จุดนัดหมาย ถ.อู่ทองนอก เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับบริการอาหารว่าง จากนั้นน า

ท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP ทะเบียน 30-1234 กทม. มุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

. ........... ......................................................

.......................................................

วันที่ 11 เมษายน 2565 ทะเลกระบ่ี – อ่าวต้นไทร – กะไม้ไผ่ - ทะเลแหวก(เก่าไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ)

07.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกระบ่ี น าท่านเข้าสู่ โรงแรมเวียงใต้ ให้ท่านท าภารกิจส่วนตัว เปลี่ยนเป็น

ชุดเล่นน้ า รับประทาน อาหารเช้า จากนั้นเพื่อเตรียมพร้อมท่องเท่ียวทะเลกระบ่ี 

............ ......................................................

.......................................................



ภาษาเขียนแบบเรียบง่าย ไม่น่าสนใจ เขียนแบบให้ดึงดูดน่าสนใจ

พรอ้มกันท่ี จดุนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั พรอ้มกันท่ี จดุนดัหมาย ถ.อู่ทองนอก เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบับริการอาหารว่าง จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP ทะเบียน 30-1234 
กทม. มุ่งหนา้สู ่จ.ประจวบคีรีขนัธ์

บริการอาหารกลางวันท่ีร้านอาหารบนเกาะพีพี บริการอาหารกลางวัน ณ พีพีซีฟู๊ด รา้นอาหารบนเกาะพีพี เต็มอ่ิมกับบฟุเฟ่หอ์าหารทะเลสด ท่ีคัดสรรคม์าใหช้าวสนุนัทาทัวรโ์ดยเฉพาะ พิเศษสุดกับ
กุง้ล๊อบสเตอรท์า่นละ 1 ตัวจะน าป้ิง ทอด ย าแจง้พนกังานไดเ้ลย

หลงัอาหารพักผอ่น เลน่น า้ท่ี อ่าวต้นไทร ด าน า้ดูปะการังกัน
ต่อท่ี เกาะไม้ไผ่ จากนัน้ออกเดินทางสู ่ทะเลแหวก ชม เกาะ
ไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และพักผอ่น 

หลงัอาหารเท่ียงน าทา่นพักผอ่น สนกุสนานกับการเลน่น า้ต่อท่ี อ่าวต้นไทร ตั้งอยูท่างทิศตะวันตกของเกาะพีพีดอน เป็นอ่าวท่ีส าคัญท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
เกาะพีพี เพราะเป็นทา่เรือหลกัของเกาะ นอกจากนีอ้่าวตน้ไทรยงัเป็นแหลง่ท่ีพัก ทวัร ์รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และของท่ีระลึก ไปรษณียเ์ซเว่นอิเลฟ
เว่น รวมไปถึงสถานบนัเทิง แสงสีเสียงยามค ่าคืนหลากหลายแหง่ (กลางคืนเราค่อยพาแวะ) จากนั้นน าท่านด าน า้ดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานา
ชนิดกันต่อท่ี เกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะเล็กกลางทะเล ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยงุเทา่ใดนกั เกาะไผ่ อยู่ในพื้นท่ี การดูแลของ
อุทยานแหง่ชาตินพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพีพี แต่บรรยากาศของเกาะไผจ่ะต่างกับเกาะพีพีอยา่งสิน้เชิง เพราะเป็นเกาะท่ีเงียบสงบ มีน า้ทะเลใส มากมี
หาดทรายสวยงาม เป็นเกาะท่ีมีแนวปะการงัท่ีสวยงาม เหมาะส าหรบัมาด าน า้ดูความสวยงามของโลกใตท้ะเล ชว่งเวลาเหมาะการเท่ียว  จากนั้นออก
เดินทางสู ่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะ 3 สหาย “เกาะไก่” หรือ “เกาะด้ามขวาน” ท่ีเรียกว่า เกาะไก่ เพราะมี
ลกัษณะของชะงอ่นผาท่ียื่นออกมา เป็นเหมือนหวัของไก่ สามารถด าผิวน า้ชมปะการงัน า้ตืน้ หรือปะการงัแข็งได้ท่ีเกาะไก่ นี ้ถัดมาท่ี “เกาะทับ” เกาะ
เล็กๆ ซึง่เราสามารถมองเห็นปะการงัน า้ตืน้ได ้โดยท่ีไม่ตอ้งลงไปด ากันลกึๆ และท่ีเกาะทบัแหง่นีมี้หาดทรายเฉพาะด้านใต้ ยามน า้ลดจะเป็นทางทอด
ไปเกาะหมอ้ไดอ้ยา่งใกลเ้คียงท่ีสดุ สว่นท่ี “เกาะหม้อ” ท่ี มีลกัษณะเป็นโขดหิน ไม่มีชายหาดใหข้ึน้ไปบนเกาะ น า้ทะเลใสสะอาด อยู่ห่างจากเกาะทับ
เพียง 70 เมตร หากน า้ลดจะมีสนัทรายเช่ือมต่อกัน สามารถเดินจากเกาะหนึง่ไปอีกเกาะหนึง่ได้

เขา้สูพ่ัก โรงแรมกระบี่ซีบาส น าทา่นเขา่สูท่ี่พัก โรงแรมกระบี่ซีบาส (หรือระดับเดียวกัน) ใหท้า่นพักผอ่นสดุแสนสบาย เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของท้องทะเลและหาดทรายท่ี
ถกูยกมาจดัวางไวอ้ยา่งลงตัว โรงแรมตั้งอยูใ่จกลางตัวเมืองจงัหวัดกระบี่ ท าใหส้ามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีกระจายตัวอยูท่ั่วจงัหวัดกระบี่
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ส าหรบัทา่นท่ียงัไม่นอนสามารถเดินเลน่ หาของกิน ถ่ายรูปดูวิถีชีวิตท่ี ถนนคนเดินกระบี่



อัตราค่าบริการ โดยมาก มักจะระบุอย่างน้อย 3 ราคา ได้แก่
- ราคาพักคู่ (เตียง TWIN/ DOUBLE)
- ราคาพักเดี่ยว
- ราคาเด็ก(เด็กเล็กนอนกับผู้ใหญ่ เด็กโตใช้เตียงเสริม)

ราคานี้รวม ควรระบุให้ชัด ละเอียดเพื่อลดข้อพิพาทภายหลัง เช่น
- ค่าที่พัก 3 คืน(ตามที่ระบุในรายการ)
- ค่ารถบัส/รถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าอาหาร 8 ม้ือ(ตามที่ระบุในรายการ)
- ค่าเข้าสถานที่เข้าชมในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง(วงเงินคุ้มครองท่านละ... บาท)
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์/ หรือหัวหน้าทัวร์ (กรณีไปต่างประเทศ) และทีมงานบริการ
- ฯลฯ

หมายเหตุ - ค่าของช าร่วย ของแจก ของรางวัล อุปกรณ์เล่นเกมส์ ค่าทางด่วน ผ้าเย็น และค่าใช้จ่ายจิปาถะบางอย่าง
มักจะรวมเป็นต้นทุนค่าทัวร์ไปแล้ว แต่ไม่ควรลงแจ้งแขกในรายการ เพราะจะดูหยุ๋มหยิ๋ม ยิบย่อยเกินไป 

พิศษเฉพาะกรุ๊ปน้ี   ฟรี กระเป๋าเดินทาง หมวก ซิมการ์ด 4G Data 12 GB /ปล๊ัก อแดปเตอรไ์ว้ใช้เสียบใช้งานในต่างประเทศ



ราคานี้ไม่รวม  ควรระบุให้ชัด ละเอียดเพื่อลดข้อพิพาทภายหลัง เช่นกัน ได้แก่
- ค่าอาหาร ... ม้ือ(ที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
- ค่าเข้าสถานที่เข้าชมที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 5 หยวนต่อวันต่อคน(แบบว่าน้ าใจนะครับ)
- ค่าจัดท าวีซ่า
- ค่าเหยียบประเทศ ค่าภาษีสนามบิน(บางประเทศอาจไม่ได้รวมในราคาทัวร์)
- ฯลฯ

ส่ิงของท่ีแนะน าให้ติดตัวไป  ให้ระบุให้เข้ากับลักษณะของสถานที่ๆไป เช่น ไฟฉาย เส้ือผ้ากันหนาว ร่ม ฯลฯ แต่ที่ต้องมีย้ าแจ้งเสมอ
คือเรื่อง ยารักษาโรคประจ าตัว ฯลฯ เจล แอลกอร์ฮอล์ หน้ากากอนามัย(ไม่เกิน 30 ช้ิน) ผลตรวจเอทีเค 
หลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม



เงื่อนไขการจอง การยกเลิกการจอง
- มัดจ า ... บาท /ท่าน ช าระให้เสร็จส้ินก่อนเดินทาง ... วัน
- การยกเลิกการเดินทาง ...




