
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21152 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 
 

สุดยอดโปรท่ีพักกระบี่ พร้อมตั๋วเครื่องบิน 

Vietjet Air (VZ) ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการใช้บริการ 

 1. อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการเริ่มต้นต่อท่านเท่านั้น ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตั๋ว
เครื่องบิน ท่านผู้ใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อท าการเช็คตั๋วก่อนการจองและโอนเงินเท่านั้น 
 2. อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการที่รวมตั๋วเครื่องบินขาไป - ขากลับ (BKK : สุวรรณภูมิ -                      
KBV : กระบี่ - BKK : สุวรรณภูมิ) และที่พักตามที่ท่านผู้ใช้บริการเลือก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
 3. อัตราค่าบริการนี้รวมน้ าหนักกระเป๋าส าหรับถือขึ้นเครื่อง (Carry On) ท่านละ 7 Kg. เท่านั้น              
ยังไม่รวมค่าน้ าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้เคร่ือง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือซื้อเพิ่มได้ 
 4. หากที่พักที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะต้องช าระผ่าน APPLICATION 
“เป๋าตุง” เท่านั้น 
 5. ระยะเวลาการใช้บริการแต่ละสถานที่มีก าหนดแตกต่างกัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 
หรืออ่านได้ในช่องหมายเหตุของแต่ละสถานที่นั้นๆ 
 6. อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% (กรณีต้องการ                  
ใบก ากับภาษี) 
 7. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 



DEEVANA KRABI RESORT : (มีโปรเราเที่ยวด้วยกัน) 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort/ 

    

ROOM TYPE 
ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขาไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายโปรเราเที่ยวด้วยกันท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

STANDARD  เร่ิมต้น 1,999.- 

* ใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* โปรเราเที่ยวด้วยกันช าระผ่านแอพพลิเคชั่น                  
“เป๋าตุง” เท่านั้น 
* เสริมเตียงไม่ได้ GRAND DELUXE  เร่ิมต้น 2,359.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort/


DEEVANA PLAZA KRABI - AONANG : (มีโปรเราเที่ยวด้วยกัน) 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.deevanaplazakrabi.com/th/ 

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV 
ขาไปและกลับ Vietjet Air 

ราคาขายโปรเราเที่ยวด้วยกัน
ท่านละ (บาท) 

EXTRA BED ห้องละ 1 ท่าน 
ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่ เด็ก 

DELUXE เร่ิมต้น 2,199.- 

เร่ิมต้น 3,000.- เร่ิมต้น 2,500.-  

* ใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* โปรเราเที่ยวด้วยกันช าระผ่าน
แอพพลิเคชั่น “เป๋าตุง” เท่านั้น 
*  เ ด็ ก  : ผู้ ใช้ บ ริก ารที่ มี อ ายุ
ระหว่าง  0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

PREMIER เร่ิมต้น 2,359.- 

PREMIER POOL ACCESS เร่ิมต้น 2,659.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deevanaplazakrabi.com/th/


RESORT RAILAY PHUTAWAN 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://railayphutawan.com/ 

   

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขาไปและกลับ Vietjet Air 

ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 63 
16 ม.ค. - 30 เม.ย. 64 

16 ธ.ค. 63 -  
15 ม.ค. 64 

ราคาส าหรับ 
2 ท่านแรก 

ท่านละ (บาท) 
EXTRA BED 

ราคาส าหรับ 
2 ท่านแรก 

ท่านละ (บาท) 
EXTRA BED 

SUPERIOR DOUBLE เร่ิมต้น 2,999.- 

เร่ิมต้น 2,700.- 

เร่ิมต้น 3,699.- 

เร่ิมต้น 2,900.- 

* ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 
2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน  
* Extra Bed เพ่ิมได้ห้อง
ละ 1 ท่าน 
* เด็ก : ผู้ ใช้บริการที่มี
อายุระหว่าง 0 - 11 ปี
บริบูรณ์  
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มี
อายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

SUPERIOR TWIN เร่ิมต้น 3,099.- เร่ิมต้น 3,999.- 

DELUXE DOUBLE  
WITH BALCONY 

เร่ิมต้น 3,199.- เร่ิมต้น 4,199.- 

COTTAGE เร่ิมต้น 3,299.- เร่ิมต้น 4,499.- 

DELUXE POOL VIEW เร่ิมต้น 3,799.- เร่ิมต้น 4,999.- 

DELUXE SEA VIEW เร่ิมต้น 4,299.- เร่ิมต้น 5,499.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://railayphutawan.com/


TWIN LOTUS RESORT & SPA KOH LANTA 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.twinlotusresort.com/ 

   

ROOM TYPE 
ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขาไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

SUPERIOR เร่ิมต้น 2,999.- * ใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
*  เ ด็ ก  : ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

DELUXE เร่ิมต้น 3,099.- 

GARDEN VILLAS เร่ิมต้น 3,299.- 

DELUXE SEA VIEW VILLAS เร่ิมต้น 4,299.- 

POOL VILLAS เร่ิมต้น 4,999.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.twinlotusresort.com/


 SOFITEL KRABI PHOKEETHRA : (มีโปรเราเที่ยวด้วยกัน) 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sofitelkrabiphokeethra.com/th/offers/ 

   

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 

ราคาขายโปรเราเที่ยวด้วยกันท่านละ (บาท) 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 

ราคาขายปกตทิ่านละ (บาท) หมายเหตุ 

05 พ.ย. - 23 ธ.ค. 63 
04 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 

24 ธ.ค. 63 - 
03 ม.ค. 64 

05 พ.ย. - 23 ธ.ค. 63 
04 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 

24 ธ.ค. 63 - 
03 ม.ค. 64 

SUPERIOR เร่ิมต้น 3,740.- 
เร่ิมต้น 
4,094.- 

เร่ิมต้น 5,300.- 
เร่ิมต้น 
5,890.- 

* ใช้ได้ถึง 31 มกราคม 
2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* โปรเราเที่ยวด้วยกัน 
ช าระผ่านแอพพลิเคชั่น 
“เป๋าตุง” เท่านั้น 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มี
อายุระหว่าง 0 - 11                
ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่
มีอายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

PRESTIGE SUITE 

เร่ิมต้น 8,390.- เร่ิมต้น 11,390.- 

POOL SUITE 

EXTRA BED ส าหรับเด็กเท่านั้น : เร่ิมต้น 3,400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sofitelkrabiphokeethra.com/th/offers/


BEYOND RESORT KRABI 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.beyondresortkrabi.com/th=/ 

   

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขาไปและกลับ Vietjet Air 

ราคาขายท่านละ (บาท) หมายเหตุ 
17 ต.ค. - 30 ธ.ค. 63 
01 เม.ย. - 31 ต.ค. 64 

01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 

DELUXE SEA VIEW เร่ิมต้น 3,799.- เร่ิมต้น 4,099.- 

* ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง   
0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มีอายุต้ังแต่ 
11 ปีขึ้นไป 

EXTRA BED เร่ิมต้น 3,400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.beyondresortkrabi.com/th=/


PIMALAI RESORT & SPA : (มีโปรเราเที่ยวด้วยกัน) 
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pimalai.com/ 
  

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 

โปรเราเที่ยวด้วยกัน  
1 พ.ย. - 3 ธ.ค. 63 

ราคาขายท่านละ (บาท) 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 

โปรเราเที่ยวด้วยกัน  
4 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

จันทร์ - 
พฤหัสบดี 

ศุกร์ - อาทิตย์ 
และวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

จันทร์ - 
พฤหัสบด ี

ศุกร์ - อาทิตย์ 
และวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

DELUXE เร่ิมต้น 3,765.- เร่ิมต้น 4,065.- เร่ิมต้น 4,565.- เร่ิมต้น 5,065.- * ใช้ ไ ด้ถึ ง  31 มกราคม 
2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* โปรเราเท่ียวด้วยกัน ช าระ
ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น                  
“เป๋าตุง” เท่านั้น 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ระหว่าง 0 - 11 ปีบริบูรณ์  
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มี
อายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป  

BAYFRONT DELUXE เร่ิมต้น 5,445.- เร่ิมต้น 5,945.- เร่ิมต้น 5,519.- เร่ิมต้น 6,219.- 

PAVILION SUITE 1 BR เร่ิมต้น 5,700.- เร่ิมต้น 6,200.- เร่ิมต้น 6,640.- เร่ิมต้น 7,890.- 

HILLSIDE OCEAN VIEW 
POOL VILLA 1 BR 

เร่ิมต้น 7,620.- เร่ิมต้น 8,620.- เร่ิมต้น 8,335.- เร่ิมต้น 10,335.-  

BEACH VILLA 1 BR เร่ิมต้น 6,900.- เร่ิมต้น 7,900.- เร่ิมต้น 7,050.- เร่ิมต้น 9,050.- 

EXTRA BED 
ผู้ใหญ่ : เร่ิมต้น 3,400.- 

เด็ก : ฟรี แต่มีค่าต๋ัวเคร่ืองบินเร่ิมต้น 1,400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pimalai.com/


ANYAVEE TUBKAEK BEACH RESORT 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anyaveetubkaekbeachresort.com/ 

   

ROOM TYPE 
ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 

และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขาไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

SUPERIOR เร่ิมต้น 3,999.- 

* ใช้ได้ถึง 20 ธันวาคม 2563 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง 
0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่  : ผู้ ใช้บ ริการที่มีอายุ
ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

DELUXE POOL ACCESS เร่ิมต้น 4,699.- 

DELUXE JACUZZI SEA VIEW เร่ิมต้น 4,899.- 

JACUZZI VILLA เร่ิมต้น 5,099.- 

EXTRA BED 
ผู้ใหญ่ : เร่ิมต้น 3,000.- 

เด็ก (ไม่มีเตียงเสริม แต่ต้องจ่ายค่าอาหาร) : เร่ิมต้น 2,300.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anyaveetubkaekbeachresort.com/


DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dusit.com/dusitthani-krabibeachresort/th/ 

   

ROOM TYPE 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขา

ไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 
วันนี้ - 24 ธันวาคม 63 

ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV ขา

ไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

25 ธันวาคม 63 - 7 มกราคม 64 

หมายเหตุ 

DELUXE เร่ิมต้น 4,599.- เร่ิมต้น 5,799.- * ใช้ได้ถึง 7 มกราคม 2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ระหว่าง 0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มี
อายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

EXTRA BED เร่ิมต้น 3,400.- เร่ิมต้น 5,400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dusit.com/dusitthani-krabibeachresort/th/


BANYAN TREE RESORT KRABI 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.banyantree.com/en/thailand/krabi 

   

ROOM TYPE 

พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
และตั๋วเคร่ืองบิน BKK - KBV  
ขาไปและกลับ Vietjet Air 
ราคาขายท่านละ (บาท) 

หมายเหตุ 

DELUXE POOL SUITE เร่ิมต้น 11,399.- 
*  ใช้ ไ ด้ ถึ ง  30 เ มษายน 
2564 
* จองอย่างน้อย 2 ท่าน 
* ช าระเพ่ิมท่านละ 2 ,500 
บาท หากเข้าพักช่วง 25 
ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 / 11 - 
14 ก .พ.  64 / 10 -  17                
เม. ษ. 64 
* เด็ก : ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
ระหว่าง 0 - 11 ปีบริบูรณ์ 
* ผู้ใหญ่ : ผู้ใช้บริการที่มี
อายุต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 

DELUXE GARDEN POOL SUITE เร่ิมต้น 12,899.- 

PREMIUM OCEAN POOL SUITE เร่ิมต้น 14,399.- 

BEACH FRONT POOL VILLA เร่ิมต้น 27,399.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banyantree.com/en/thailand/krabi


หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

