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รหัสโปรแกรม : 21450 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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ไม่ตอ้งรอกรุป๊เต็ม!! แพ็กเกจ 2 ท่านก็เดินทางได ้

กําหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65 

วนัแรก   สนามบินกระบี ่- อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัในโรงแรมท่ีพกั 
 

 

...... น.  เดินทางสู่ จ. กระบี ่โดยสายการบนิ............ เทีย่วบนิ.................  
 

...... น.  เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบ่ี  รถตูป้รบัอากาศพรอ้มคนขบั รอรับท่านที่สนามบิน  

ออกเดินทางด้วยรถตู้ ปรับอากาศส่วนตัวไปยัง โรงแรมในอ่าวนาง หรือ หาดทับแขก 

(โรงแรมทีพ่ักตามแพ็กเกจทีท่่านเลือก ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่าน ณ โรงแรม 

เพ่ือดูแลความเรียบร้อยขณะเข้าเชค็อนิ และพักผ่อนตามอธัยาศัย 
 

 

เทีย่ง/เยน็  อิสระอาหารตามอธัยาศยั  
 

 
 

โรงแรมทีพ่กั ( โรงแรมตามแพ็กเกจทีท่่านเลอืก )  
 

 
 

วนัที่สอง ทวัร ์7 เกาะซนัเซ็ต เกาะยาวาซัม่ – เกาะปอดะ – เขาตงัหมิง - เกาะไก่  

                Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถํ้าพระนาง - ชมมหศัจรรย์

แพลงกต์อนเรืองแสง @ เขาเรือบนิ  - พิเศษ!! อาหารเย็นอ่ิมอร่อย บุฟเฟตป้ิ์ง

ย่างซีฟู้ดบนหาด 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (1) 
 

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเชิญท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย 

เทีย่ง    อิสระอาหารตามอธัยาศยั  
 

12:30      รับท่านและคณะจากโรงแรมที่พัก เพ่ือพาไปยัง “ท่าเรืออ่าวนาง” 
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13:00       ออกเดินทางจาก “ท่าเรืออ่าวนาง”  โดย เรือหางยาว (จอยทวัร์ ) ไปยัง 

 

 เกาะยาวาซัม่ สนุกกบัการด าน า้ตื้นและสตัว์ทะเลและปะการังหลากสสีนั 

 เกาะปอดะ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการอาบแดด ว่ายน า้ 

ด าน า้ดูปะการังและปลาหลากหลายชนิด  

 เขาตังหมงิ  สนุกกบัการด าน า้และว่ายน า้ 

 เกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูปชมเกาะซ่ึงมีลักษณะคล้ายหัวไก่ อันเนื่องจากการกัดกร่อนตาม

กาลเวลา  

 ทะเลแหวก  เพลิดเพลินเดินเล่นสนัทรายขาวซ่ึงจะปรากฏให้เหน็ขณะน า้ลด จุดเช่ือมต่อกัน

ของเกาะ 3 เกาะนัน่คือ เกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหมอ้ 

 หาดถ ้าพระนาง พิเศษ!! อาหารเย็น อ่ิมอร่อยบุฟเฟตป้ิ์งย่างซีฟู้ดบนหาด (2) 

พร้อมชมความงามของพระอาทติย์ตกดิน 

 เขาเรือบนิ  สมัผสัประสบการณ์การว่ายน า้ยามกลางคืน ชมมหศัจรรยแ์พลงกต์อนเรืองแสง 

  

20:00  เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวนาง และส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก 
 

 

โรงแรมทีพ่กั ( โรงแรมตามแพ็กเกจทีท่่านเลอืก )  
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วนัที่สาม แวะรา้นของฝาก –ถา่ยรูปเขาขนาบนํ้า – อนุเสาวรียปู์ดํา - สนามบินกระบี ่
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 
 

12:00 น.  ท าการ Check – Out จากโรงแรม เจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งโดยสารปรับอากาศแบบส่วนตัว             

รอรับท่าน ณ ที่พัก พาท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบ่ี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตัวเมือง

กระบ่ี  พาท่านแวะซ้ือของฝาก “รา้นจ้ีออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนม

ท้องถิ่นของจังหวัดกระบ่ี อาทิ อาหารทะเลแห้ง ทอ๊ฟฟ่ีถั่ว ทอ๊ฟฟ่ีมะพร้าว ขนมเต้าส้อไส้ถั่ว 

น า้พริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย ...จากนั้นก่อนเดินทางไป

สนามบิน แวะน าท่านชมวิว “เขาขนาบนํ้า” ให้ท่านได้เกบ็ภาพวิวภเูขาสองลูกที่ต้ังสูงตระหง่าน

ขนาบแม่น า้ทั้งสองข้าง เป็นภาพหน่ึงในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบ่ี และยังมีรูป

ป้ันอนุสาวรีย์ปูด าตัวใหญ่ ซ่ึงเป็นอีกจุดเชค็อินยอดนิยมที่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นรู้จัก

กนัเป็นอย่างดี 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปสนามบินกระบ่ี เพ่ือท าการเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

...........  เดินทางกลับ สนามบนิ................ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........ 
 

...........  เดินทางถึงสนามบิน............กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ........ 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีฉีดวคัซีนครบแลว้ดงันี้   

ลูกคา้ไดร้บัการฉีดวคัซีนชนดิ Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม  

หรือไดร้บัวคัซีนชนดิ Johnson & Johnson / AstraZeneca จํานวน 1 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  

หรือไดร้บัวคัซีนตามแนวทางการใหว้คัซีนโควิด 19 ในสถานการณร์ะบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ** 

 

** กรณีลูกคา้ไดร้บัการฉีดวคัซีนนอ้ยกว่า 14 วนั ตอ้งมีผลตรวจแบบ  

Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง **  
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อตัราค่าแพ็กเกจทวัรก์ระบี ่3 วนั 2 คืน 

 

 

 โรงแรม โคซ่ี กระบี ่อ่าวนาง บชี (COSI Krabi Ao Nang Beach)  

 

 

** สาํหรบัการเขา้พกัในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว ** 

 **วนัหยุดปีใหม่ วนัที ่29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิม่ 1,000 บาท / ท่าน  

 **ช่วงวนัหยุดยาวสงกรานต ์วนัที ่13 – 17 เม.ย 65 =  จ่ายเพิม่ 1,000 บาท / ท่าน 
 

 

 

 

 

 

เขา้พกัตั้งแต่วนัที ่พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65 

Room type จํานวน ราคา / ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ค่าพกัเดีย่ว 

COSI Room 2-3 ท่าน 4,599 

ไม่มีเตียงเสริม 2,599 1,000 
COSI Room 4-5 ท่าน 4,099 

COSI Room 6-7 ท่าน 3,599 

COSI Room 8–9 ท่าน 3,499 
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 โรงแรม ปาหนนั อ่าวนาง (Panan krabi Resort)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้พกัตั้งแต่วนัที ่1 – 30 พฤศจิกายน 64  

Room type จํานวน ราคา / ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ค่าพกัเดีย่ว 

Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 4,599 

3,999 2,999 1,100 
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,099 

Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 3,599 

Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,499 
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 **วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ = จ่ายเพิม่ 600 บาท / ท่าน  

 **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิม่ 1,000 บาท / ท่าน 

 **ช่วงเทศกาลปีใหม่  29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิม่ 1,500 บาท / ท่าน 

 

 

โรงแรม ซี ซีคเกอร ์กระบี ่รีสอรท์ (Sea Seeker Krabi Resort)    

 

 
 

 

เขา้พกัตั้งแต่วนัที ่1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย 65  

Room type จํานวน ราคา / ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ค่าพกัเดีย่ว 

Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 4,999 

3,999 2,999 1,500 
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,499 

Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 4,099 

Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,899 
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 **วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ = จ่ายเพิม่ 600 บาท / ท่าน  

 **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิม่ 1,000 บาท / ท่าน 

 **ช่วงเทศกาลปีใหม่  29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิม่ 1,500 บาท / ท่าน 

 

 
 

 

เขา้พกัตั้งแต่วนัที ่1 - 30 พฤศจิกายน 2564 

Room type จํานวน ราคา / ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ค่าพกัเดีย่ว 

Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 4,399 

3,999 2,999 1,100 
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,099 

Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 3,799 

Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,499 

 

เขา้พกัตั้งแต่วนัที ่1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 

Room type จํานวน ราคา / ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ราคาเด็ก  

ตํา่กว่า 9 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

ค่าพกัเดีย่ว 

Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 4,699 

3,999 2,999 1,100 
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,399 

Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 4,099 

Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,799 
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อตัรานี้ รวม 

 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ( พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ) 

 รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ( รับ - ส่ง สนามบิน / โรงแรม ) 

 เรือหางยาววันด าน า้ ( จอยทวัร์ )  

 รถรับ-ส่งจากโรงแรม - ท่าเรือ 

 ทวัร์วันที่ 2 ทวัร์ทะเลกระบ่ี 7 เกาะซันเซต็ ดูแพลงกต์อน รวมอาหารเย็นซีฟู้ ดป้ิงยา่ง น า้ดื่ม ผลไม้ 

ไกด์ท้องถิ่น อุปกรณ์ด าน า้ตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน  

 ประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และระหว่างการท ากจิกรรมเดย์ทวัร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั กรุงเทพฯ - กระบี ่-กรุงเทพฯ 

 ค่าอาหารมื้ออสิระ (ตามโปรแกรมทวัร์ ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ พนกังานบริการ (ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้) 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

 ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกรณีชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน  เดก็ 200 บาทต่อคน โปรด

ช าระ ณ จุดเชค็อนิ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ** กรณีตอ้งการอพัเกรดหอ้งพกั สามารถแจ้ง

ล่วงหนา้เพือ่คิดค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ** 

2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วนั หักค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ ารถ ค่าโรงแรมที่พัก                   

ค่าแพก็เกจด าน า้ ค่าตัว๋เรือ ( จอยทวัร์ )  

3. ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนั ยดึเงินค่าทวัร ์50%   

4. ยกเลิก นอ้ยกว่า 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไป

หมดแล้ว  

5. *** กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัจองตัว๋เครื่องบินให ้จะไม่สามารถคืนเงินได ้แต่สามารถเลื่อนการ

เดินทางได ้( ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ) ** 
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6. หากตอ้งการเลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 25 วนั มิฉะนั้นจะไม่

สามารถเล่ือนการเดินทางได้ 

7. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิใในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

 

การชําระเงิน 

** กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร ์50 % ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ทําการจอง** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งชําระค่าตัว๋เครื่องบิน ภายใน 4 ชัว่โมง  

เนือ่งจากเป็นตัว๋เดีย่ว หากชําระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือท่ีนัง่เต็มได ้

หมายเหตุ  
 

 รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิใและ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

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

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