
 

 

ทวัร ์4 เกาะ ลอ่งเรอื Yacht Sunset 

โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร ์โดย Yacht Catamaran 

ออกเดนิทางทกุวนัศกุร-์วนัอาทติย ์

  ชมความสวยงามของปากแมน่ ้ากระบี ่ชมทวิทัศนเ์กาะปอดะ เกาะไก ่เกาะทับ เกาะหมอ้ ดืม่ด า่บรรยากาศ
พระอาทติยต์ก แสนจะโรแมนตกิ พรอ้มอาหารและของวา่งบนเรอื 

รายละเอยีดโปรแกรม 

14.00 น 
บรกิารรับจากโรงแรมโดยรถตูสู้ท่า่เรอืกระบีม่ารน่ิา พืน้ทีเ่มอืงกระบี ่/ คลองมว่ง / ทับ
แขก/อา่วนาง 

15.00 น. 

ออกเดนิทางจากทา่เรอืกระบีม่ารน่ิา ชมความสวยงามของปากน ้ากระบีป่่าโกงกาง
อนุสาวรยีป์ดู า และ เขาขนาบน ้าสญัลักษณ์ของจังหวัดกระบี ่เก็บภาพสวยๆเก๋ๆ จาก
หนา้เรอืทีรั่บรองวา่คณุจะไมส่ามารถหาไดจ้ากทีไ่หน บนชัน้สองของเรอืเราพรอ้มเส
รฟิเครือ่งดืม่ และของวา่งใหบ้รกิารฟร ีตลอดเสน้ทาง มุง่หนา้สูท่อ้งทะเลอนัดามัน 
ชมทวิทัศน ์เกาะปอดะ เกาะไก ่เกาะทับ เกาะหมอ้ และเรอืส าราญจะจอดพักทีห่นา้
อา่วไรเ่ลย ์ 

จดุด าน ้า 

ด าน ้ากลางทะเล พรอ้มบรกิารอปุกรณ์ด าน ้าทีไ่ดร้ับมาตรฐาน 

17.30 น. 
เรอืส าราญลอ่งกลับจากอา่วไรเ่ล ทา่นจะไดด้ืม่ด า่บรรยากาศพระอาทติยต์กทีส่ดุแสน
จะโรแมนตกิ เรอืจะบรรเลงดนตรเีบาๆ 

18.00 น.   
เสรฟิไกส่ะเตะ๊ ผัดไทย ผลไมแ้ละของหวานพรอ้มใหบ้รกิารทา่นอยา่งจใุจ นอกจากนี้
เรายังมบีารค์อ๊กเทล และ เครือ่งดืม่แอลกฮอลจ์ าหน่ายบนเรอื 

19.00 น.    
เดนิทางกลับถงึทา่เรอืกระบี ่มารน่ีา และสง่ทา่นกลับทีพั่กดว้ยรถตูพ้รอ้มกบัความ
ประทับใจไปอกีนานเทา่นาน 

*โปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงยกเลกิไดเ้พือ่ความปลอดภัยสงูสดุของลกูคา้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ กรณีสภาพอากาศไมป่กต ิ
**อาหารทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวรเ์ป็นอาหารไทยหรอือาหารทะเล หากไมส่ามารถรับประทานอาหารชนดิใด 
หรอืตอ้งการทานมังสวริัตโิปรดแจง้เจา้หนา้ทีข่ณะท าการจอง 
***เวลาทีร่ะบใุนโปรแกรมขา้งตน้เป็นเวลาโดยประมาณเทา่นัน้ เวลารับสง่จรงิจะขึน้อยูก่บัต าแหน่งทีต่ัง้ของ
โรงแรมหรอืจดุนัดพบของทา่น ทา่นสามารถตรวจสอบเวลารับจรงิไดจ้ากเอกสารยนืยันทีจ่ะไดห้ลังจากไดร้ับ
การยนืยันการจอง 

 



 

 

4 Island Tour Yacht Sunset Cruise 

(Day Trip Program  Join Tour by Yacht Catamaran) 

Depart every Friday-Sunday 

   See the beauty of Krabi Pak Nam. See the scenery of Poda Island, Koh Kai, Koh Tup , Koh 

Mo, soaking up the sunset atmosphere Very romantic with meals and snacks on board. 

Itinerary 

14.00 p.m. 
Pick up from hotel by van to Krabi Marina Pier. Krabi Town / Klong Muang 
/ Tub Kaek / Ao Nang 

15.00 p.m. 

Depart from Krabi Marina Pier. See the beauty of Krabi Pak Nam, 
Mangrove Forest, Black Crab Monument and Khao Kanab Nam, the symbol 
of Krabi Province. Capture great pictures from the front of the ship that 
you won't find anywhere else. On the second floor of the boat we were 
ready to serve drinks. And snacks are provided free of charge along the 
way. 

Dive point : Dive into the sea With standardized diving equipment service 

17.30 p.m. 
Cruise back from Railay Bay. You will enjoy the atmosphere of the sunset 
that is very romantic. The boat will play soft music. 

18.00 p.m.   
Serve chicken satay, pad Thai, fruit and dessert, ready to serve you to your 
heart's content. We also have a cocktail bar and alcoholic beverages for 
sale on board. 

19.00 a.m.    
Arrive at Krabi Marina Pier and send you back to your accommodation by 
van with a lasting impression. 

*Programs are subject to change and cancellation for the best safety of the customer. Without 
prior notice In case of abnormal weather conditions 
**Food included in the tour program is Thai food or seafood. If unable to eat any kind of food 
or if you would like to eat vegetarian, please inform the staff when booking. 
***The times given in the above programs are approximate only. Actual pick up time will 
depend on the location of your hotel or meeting point. You can check the actual pick up time 
from the confirmation document that will be received after the booking is confirmed. 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 


