
 

รหัสโปรแกรม : 21169 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 01-03 มกรำคม 2564  
 

วนัศุกร์ที ่01 มกรำคม 2564 (1) กรุงเทพฯ – กระบี่ – เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเขำน้อจู้จี ้
         น ้ำตกร้อน – สระมรกต - ท่ำปอม คลองสองน ้ำ – ที่พกัอ่ำวนำง 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7910 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  
07.50 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดักระบ่ี จากนั้นน าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จ้ี ป่าดิบช้ืนท่ีราบต ่าผืน

สุดทา้ยของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกท่ีคน้พบนกแตว้แร้วทอ้งด า เพลิดเพลินกบัเส้นทางธรรมชาติ  
สระมรกต  สระน ้าสวยใสกลางป่าใหญ่ ตน้ก าเนิดจากตาน ้าใตดิ้นไหลผ่านชั้นหินปูนแลว้ตกตะกอน จึงท าให้มอง
เป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกบัการเล่นน ้ า เท่ียวชม น ้ าตกร้อน  สายน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีเกิดจากตาน ้ าใตพ้ิภพ ไหล
ผ่านล าธารและตกลงมาเป็นชั้นน ้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ท่ีน ้ านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกบัการแช่เพื่อ
สุขภาพ ซ่ึงท่ีนั้นเปรียบไดก้บั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินครัวริมธาร 
เมนู 1. แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว / 2. ปลากะพงทอดน ้าปลา / 3. น ้าพริกกุง้สด / 4. ไก่บา้นตม้ขมิ้น, ตม้ย  ากุง้ /  
 5. ใบเหรียงผดัไข่, ผดัเห็ดส่ีสหาย / 6. กุง้ผดักะปิสะตอ / ขา้วสวย, ผลไม,้ น ้าด่ืม 

 
• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน ้า”  ตั้งอยูท่ี่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุใ่นความดูแลของ อบต.
เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน ้ าใตดิ้น
และพืชพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ั้งในน ้ าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหน่ึงคือ รากไมใ้ห้ชวน
มองอยูท่ัว่ไปตาม ริมตล่ิง สองฝ่ังคลองโดย รากของตน้ไมห้ลาย ประเภทจะปรับตวั ดว้ยการโผล่รากข้ึนมา
หายใจ ส่วนใครท่ีอยากสัมผสักบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกท่ีแตกต่างไป
จากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน ้าและ ป่าท่าปอมได ้ให้ท่าน
ไดมี้เวลาเพลิดเพลินกบัธรรมชาติและความสวยงามของธารน ้ าท่ีใส่ราวกบักระจก (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับ
ลงเล่นน ้า) จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินกอ้ยกุลากาสัย 
เมนู 1. ซีฟู้ด (หมึก, กุง้, หอย) / 2. ปลาเผา / 3. แกงส้มปลากะพง / 4. กุง้ตม้กะทิยอดมะพร้าว / 5. หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

อบซอส / 6. กุง้ผดักะปิสะตอ (กุง้ใหญ่) / 7. ผดัเหมียงผดัไข่ / 8. น ้าพริกกุง้เสียบ / ขา้ว, ผลไม,้ น ้าด่ืม 

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (2) ท่องทะเลกระบี่ – เกำะปอดะ – เกำะไก่ – เกำะยำวำซัม 
                          ทะเลแหวก - หำดไร่เลย์ – ถ ำ้พระนำง - ที่พกัอ่ำวนำง 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด าน ้าต้ืน 
(บริการเส้ือชูชีพและหนา้กาด าน ้าต้ืน ท่านละ 1 ชุด) 



 น าท่าน “ท่องทะเลกระบ่ี” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบ่ี สนุกกับการด าน ้ าชมปะการัง 
Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม ้และ
เคร่ืองด่ืมบริการระหว่างท่องทะเลกระบ่ี) 
ชมความสวยงามของแนวปะการังนานา
ชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง 
ป ะ ก า รั ง ส ม อ ง  ส ลับ กั บ สี สั น ข อ ง
ดอกไมท้ะเล เรือเร็วน าคณะผ่านชมความ
งามแปลกตาของ “ เกาะไก่”  Chicken 
Island เกาะท่ีเรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่า
ทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ
เม่ือมองขึ้นไปแลว้คลา้ยคอไก่ จากนั้นน า
ท่าน “ด าน ้ าชมปะการังเกาะยาวาซัม” 
จุดด าน ้ าท่ีมีช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเล
กระบ่ี สัมผสัแนวปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทัว่ไปกระจดักระจายอยู่ทัว่ผืนน ้ าไดเ้วลา
พอสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย  น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ และ

เกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยู่ใกล้ๆ กนั คาดว่ามีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ีจุดน้ีจึงท าให้เกิดเป็น
แนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าขึ้นสูงเม่ือน ้ าลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมำยเหตุ: กำรเท่ียวชมทะเลแหวก ขึน้อยู่กบัเวลำของน ้ำขึน้และน ้ำลง โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมสภำพของระดับน ้ำ
ขึน้และน ้ำลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน ้า 
นั่งเล่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถ ้าพระนาง” ท่ีมีช่ือเสียงของ
กระบ่ีจากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั 

15.30 น. กลบัถึงท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านคา้และร้านกาแฟอยูม่ากมาย อิสระทุกท่าน) 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินวงัทรายซีฟู้ด 
เมนู 1. ย  าวงัทราย / 2. ปลาเก๋าเกยต้ืน / 3. กุง้ผดัมะขามเปียก / 4. ปูน่ิมผดัพริกไทด า / 5. ตม้ย  ารวมมิตร/ 6. แกงส้ม

ปลากะพง / 7. ผดัผกัรวมกุง้สด / 8. ปลาอินทรียท์อดซีอ้ิว / 9. หอยชกัตีน/ ขา้วเปล่า, ผลไมร้วม, น ้าด่ืม+น ้าแข็ง
หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (3)  กระบี่ – เกำะกลำง(Eco Tourism) – ช้อปป้ิงของฝำก 

    เดินทำงกลบักรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารน าท่านลง “เรือหัวโทง” เรือประมงพื้นบา้นสัญลกัษณ์ส าคญัของจงัหวดักระบ่ี สู่ “เขาขนาบน ้ า” เขา

สองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ ากระบ่ีดา้นหนา้ตวัเมืองซ่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ระหว่างล่องเรือ
ท่านจะเห็นเขาพนมเบญจายืนตระหง่านเป็นฉากอยู่เบ้ืองหลงั ชมความสวยงามของหินงอก หินยอ้ย ในจะพบเสา
หินปูนขนาดยกัษ์สูงหลายสิบเมตรตั้งอยู่กลางถ ้า และปล่องกลมขนาดใหญ่ ซ่ึงท าให้แสงอาทิตยล์อดส่องลงมา
เพื่อใหเ้ห็นความงดงามของหินงอกหินยอ้ยภานในถ ้าน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นล่องเรือสู่เกาะกลาง 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินขนาบน ้าวิวซีฟู้ด  
เมนู 1. ปลากะพงทอดสามรส, เผา / 2. ตม้ย  าทะเล / 3. หอยหวานผดัพริกเผา / 4. กุง้ผดัซอสมะขาม / 5. ปูด าผดัผงกะหร่ี 

/ 6. ย  าปลาหมึกไข่ / 7. ไข่เจียวปู, ไก่ผดัเมด็มะม่วง / ขา้วสวย, น ้าด่ืม, ผลไม ้



บ่าย หลงัอาหารเดินเล่นบนเกาะกลาง เกาะท่ีตั้งอยู่กลางของแม่น ้ ากระบ่ี แหล่งชุมชนกลางทะเลซ่ึงอาศยัอยู่กนัอย่าง
เรียบง่าย ใชวิ้ถีชีวิตแบบดัง่เดิมท่ีปฎบติัสืบทอดกนัมาไม่ว่ะเป็นการท าเกษตรกรรม การประมงพื้นบา้น และงาน
ฝีมือต่างๆ  อนัไดไ้ดแ้ก่ ท าเรือหวัโทงจ าลอง เขียนลายผา้ปาเตะ ปลูกขา้วสังหยด สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้สู่
ท่าเรือเจา้ฟ้า แวะซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก 

*** อำหำรเย็น อสิระตำมอธัยำศัย *** 
15.40 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบ่ี 
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7915 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
19.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 01-03 ม.ค. 2564 

14,900 14,900 14,700 14,400 6,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-กระบ่ี// กระบ่ี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว มาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 



***หมำยเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
หำกใครสนใจจอง... 
      .  สอบถำมผ่ำน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่ำน.FB inbox กไ็ด้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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