
รหัสโปรแกรม : 21457 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 



วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองทอ่ม – น า้ตกรอ้น – สระมรกต –  

 วดัมหาธาตวุชริมงคล – ลานปดู า – ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ – เกาะกลาง – อา่วนาง 

05.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

07.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมอืงชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาด

ทรายขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวย ถ ้าโตรกชะโงกผา และหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 130 เกาะ รวมกันเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้ง

ความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (BOX SET แซนวชิและน า้ผลไม)้  (1) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกรอ้น คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชือ่ดังของกระบี ่มีลักษณะเป็นน ้าตกรอ้น อุณหภูมิ

ประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นทีซ่มึมาจากผวิดนิซึง่มป่ีาละเมาะปกคลมุอยู ่ตัวน ้าตกรอ้น มขีนาดเล็ก สงู

ประมาณ 5 เมตร ม ี3 ชัน้ แต่ทีพ่เิศษ คอื แต่ละชัน้ มแีอ่งลักษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจากการก่อตัวของตะกอน

หนิปูนในน ้ารอ้น ชัน้ละ 4 – 5 อ่าง 

ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน ้ามี

ส า ร ก า ม ะ ถั น  เ จื อ จ า ง เ ป็ น

ส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะ

สามารถอาบน ้ าและแช่ได  ้ เ ป็น

สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปแชน่ ้า 

หรอืแชเ่ทา้เพือ่สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 



 น าท่านเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มกี าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุ

รอ้น มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปได ้

ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้า

รอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผดุ น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส 

รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

 

บอ่น า้ผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีาอมน ้า

เงนิ เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมแีร่ธาตอิยู่ มาก และไดส้ะทอ้นแสงอย่าง

ที่เห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้าตามธรรมชาติ

ขนาดเล็ก มฟีองอากาศทีผ่ดุขึน้มาเหนือน ้า ตลอดเวลา สนันษิฐานว่าเกดิจากน ้า

ทีซ่มึออกมาจากใตด้นิ ท าใหท้ีแ่หง่นี้มนี ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสูท่ีต่า่งๆ 

 

 

 



กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 

 

 หลังจากนัน้น าท่านสู ่วดัมหาธาตวุชริมงคล ตัง้อยูท่ีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนือ อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่เดมิวัดแหง่นี้ชาวบา้น

เรยีกขานว่า “วัดบางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมู่บา้นที่ตัง้ ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชริมงคล ถอืเป็นหนึง่ในสถานที่ส าคัญและ

แลนดม์ารค์ใหม่ของจังหวัดกระบี ่ดงึดูดใหช้าวพุทธศาสนกิชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีน

เดนิทางมาชืน่ชมกันอย่างไม่ขาดสาย ส าหรับไฮไลทส์ าคัญของวัดแห่งนี้ก็คอื “พระมหาธาตุเจดยี”์ ทีไ่ดร้ับอทิธพิลมา

จาก มหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู ้ในเมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ลานปดู า หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ูด า" ตัง้อยูท่ีท่า่เรอืขนาบน ้า จุดตรงนี้เป็นจุดชมววิชัน้

ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภเูขาสองลกูทีตั่ง้อยา่งโดดเดน่รมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปดู า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตทุีส่รา้งอนุสาวรยี์

เป็นรูปปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นี้ถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่ 

 

 

 



 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืสวนเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ เพือ่ไปรับประทานอาหารค ่าที ่เกาะกลาง 

 

 

 

 

เขาขนาบน า้ เป็นสถานที่ท่องเทีย่วซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่อย่าง

หนึง่ อันเกดิจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมอืง ที่

เขาขนาบน ้านี้นักท่องเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเชา่เรอืหัวโทงซึง่เป็นเรอืประมง

ในทอ้งถิน่ทีท่า่เรอืเจา้ฟ้า 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นเกาะกลางซฟู้ีด (3) 

 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชือ่เสยีง และเป็นจุดน่ังเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก 

เกาะพพี ี จะเรยีกว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่งของกระบีก็่ว่าได ้เพราะฉะนัน้บรเิวณอ่าวนางจงึมบีรรยากาศทีค่กึคัก เต็ม

ไปดว้ยที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทขายทัวร์ และนักท่องเที่ยวมากมาย ระหว่างที่ออกเดนิทางจากลานปูด าไปยังอ่าวนาง มี

สญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสดุแปลกแตแ่ฝงไปดว้ยความหมาย 

 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอืนพรตันธ์ารา – อุทยานแหง่ชาตหิาดนพรตันธ์ารา หมูเ่กาะพพี ี– เกาะพพีเีล – หาดปิเละ – อา่วโล๊ะซามะ 

– อา่วมาหยา – เกาะพพีดีอน – เกาะลงิ – เกาะไมไ้ผ ่– ทา่เรอืนพรตันธ์ารา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

08.00 – 08.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืนพรตันธ์ารา  

 

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเร็วสปีดโบท้น าท่านสู ่อุทยานแหง่ชาตนิพรตันธ์ารา-หมูเ่กาะพพี ีเดมิชาวทะเลเรยีก หมู่เกาะนี้ว่า 

ปเูลาปิอาปิ ค าวา่ ปเูลา แปลวา่เกาะ ค าวา่ ปิอาปิ แปลวา่ตน้ไมท้ะเลชนดิหนึง่จ าพวกแสม และโกงกาง ตอ่มาเรยีกว่า ตน้ปี

ปี ซึง่ภายหลัง กลายเสยีงเป็น พพี ีซึง่ได ้ชือ่ว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใตส้มุทรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วน

ใหญม่าเพือ่ด าน ้าดปูะการัง ดอกไม ้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 หมูเ่กาะพพี ีประกอบดว้ยประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ๆ  คอื เกาะพพีดีอน เกาะพพีเีล และเกาะเล็กๆขา้งเคยีง คอื เกาะยูง เกาะ

ไมไ้ผ ่อาจกลา่วไดว้่า เกาะพพีดีอน และเกาะพพีเีล เป็นสดุยอดแหง่สถานทีท่่องเทีย่วหลัก เป็นเวิง้หรอือา่วใหญ่ทีภ่ายในมี

หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเลน่น ้าแลพดปูะการัง และเกาะพพีดีอน เองครัง้หนึง่ เคย ตดิอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที่

สวยงามที่สุดในโลกเลยทีเดียว เกาะพีพีดอนเป็นศูนยก์ลางของหมู่เกาะพีพี มีทัง้ ที่พัก รา้นอาหาร และสิง่อ านวยความ

สะดวกครบครัน รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ทีส่วยงามอกีดว้ยเกาะพพี ีประกอบ ดว้ยอา่ว 2 อา่วทีเ่ป็นเวิง้อา่วคู ่คอื อา่วตน้ไทร และ

อา่วโละดาลัมคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ ร่มรืน่ดว้ยทวิมะพรา้ว 

  

 

  



 น าท่านเดนิทางสู ่อา่วปิเละหรอืทะเลใน เกาะพพีเีล เป็นอ่าวแคบ ๆ ทีม่ปีากทางเขา้ออกทางเดยีวลัษณะภายในมีความ

งดงามราวกับทะเลสาบส่วนตัว เนื่องจากน ้าทะเลมีสเีขยีวมรกต เงียบสงบ ไม่ค่อยมีคลืน่ลม เหมาะแก่การพักผ่อนเล่น ้า

ทะเลและชืน่ชมกับทัศนียภาพของโตรกผาทีม่ลัีกษณะสงูชนัและลอ้มรอบจนเกอืบเป็นทะเลปิด การเดนิทางเขา้ไปเที่ยวชม

ในปิเละ นอกจากจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตยัิงจะไดค้วามรูส้กึของการคน้หาการผจญภัยเขา้ไปในทะเลสาบ

อันเรน้ลับ นอกจากนี้บรเิวณปากทางเขา้อ่าวปิเละยังเป็นจุดด าน ้าชมปะการังทีด่จีุดหนึง่มทัีง้ปะการังสมอง ปะการังจานและ

ปะการังเขากวาง หลังจากนัน้เดนิทางสู ่อา่วโล๊ะซามะ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูมาก นักท่องเทีย่วจะไดพ้บเห็น

ประการังอ่อนหลากลายชนิดที่นี่ สสีันใตท้ะเล ของ อ่าวโล๊ะซามะ จัดไดว้่ามีสสีันเลยทีเดยีว มีปลานอ้ยใหญ่จ านวนมาก 

สสีันสวยงาม ใตท้อ้งทะเลของอ่าวจะเป็นกองหนิ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมท้ะเล ในวันทีอ่ากาศแจ่มใส นักท่องเทีย่วสามารถ

มองเห็นปลานอ้ยใหญ ่และกองหนิแนวปะการัง ไดจ้ากบนเรอืเอง จนใครๆหลายคน อดใจไมไ่ดท้ีจ่ะควา้หนา้กาก พรอ้มกับ

กระโดดลงไปวา่ยน ้ากับฝงูปลาใหญน่อ้ยในทะเล 

 

 

  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อา่วมาหยา มลีักษณะเป็นเวิง้อ่าวเล็กๆ ทีม่ภีเูขาหนิปนูโอบลอ้ม มหีาดทรายทอดตัวโคง้งาม 

พืน้ทรายละเอยีดยบิขาวเนียน น ้าทะเลสวยใสดจุดังสระวา่ยน ้าธรรมชาตแิหง่ทอ้งทะเลอันดามัน จนอา่วมาหยาถกูยกใหเ้ป็น 

สวรรคแ์หง่อนัดามนั นอกจากมนตเ์สน่หค์วามงามทีเ่ป็นชือ่เสยีงดงึดูด เมือ่ 20 กว่าปีทีแ่ลว้ อ่าวมาหยาเคยเป็นสถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง เดอะบชี (The Beach) กอ่นออกฉายเมือ่ปี 2543 ซึง่ท าใหอ้า่วแหง่นี้มชีือ่เสยีงโดง่ดังระบอืไกลมาก

ยิง่ขึน้ 

*เนือ่งดว้ยอา่วมาหยา มกีารปิดอา่วใหธ้รรมชาตฟ้ืินตวั ภายในตน้ปี 2564 กรมอุทยานฯ เตรยีมเปิดแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

อา่วมาหยา หมูเ่กาะพพี ีใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้เทีย่วชม เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว* 



 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ บนเกาะพพีดีอน (5)  

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เกาะพพีดีอน เป็นเกาะใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเกาะพพี ีทัง้ทีพ่ัก ท่าเรอื รา้นอาหาร สิง่อ านวยความ

สะดวก ทกุอยา่งอยู่ทีเ่กาะนี้ทัง้หมด รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ที ่งดงาม เกาะพพีดีอน ประกอบดว้ยอ่าว 2 อา่วทีเ่ป็นเวิง้อ่าวคู ่คอื 

อา่วตน้ไทรกับ กับอา่วโละดามลัมซึง่เป็นเวิง้วงเขา้หากันคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ ร่วมรืน่ดว้ย ทวิมะพรา้ว และจุดไฮไลทข์องเกาะ

พพีดีอน คอื จุดชมววิ ทีส่ามารถเห็นทวิทัศนแ์ละทัศนียภาพของเกาะพพีดีอน รวมถงึเกาะตา่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย ถอื

วา่เป็นจุดเช็คอนิยอดฮติก็ว่าได ้หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลงิ นักทอ่งทีย่วและคนทีเ่กาะเรยีกกันตดิปากว่าอ่าวลงิ 

หรอื Monkey Bay ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของลงิฝูงใหญ ่บอ่ยครัง้จะลงมาทีช่ายหาด และเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว อา่วลงิ 

มีทะเล และเป็นแหล่งของปะการัง กองหนิอยู่ใตน้ ้าจ านวนมากมายแนวประการังที่อ่าวลงินับว่าเป็นแนวประการังที่ใหญ่

พอสมควร มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู เป็นประการังน ้าตืน้ แต่ตามชว่งแนวหนา้ผาลกึลงไปจะเป็น ประการังอ่อน สี

สดใส พริว้ไหวกับกระแสน ้า ท่านทีไ่ม่เคยด าน ้าแบบ Scuba Diving แต่ถา้มาด าน ้าตามหนา้ผา ในจุดนี้ชว่งน ้าลง จะไดพ้บ

เห็นประการังออ่น และสภาพแวดลอ้มของประการังน ้าลกึ เหมอืนได ้ด าน ้าแบบ Scuba Diving 



 
 

 หลังจากนัน้น าทา่นสู ่เกาะไมไ้ผ ่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเกาะพพีดีอนไมไ่กลจากเกาะยงูเท่าใดนัก ดา้นทศิเหนือและ ทศิ

ตะวันออก มหีาดทราย สวยงาม และแนวปะการัง ซึง่สว่นมากเป็น แนวปะการังเขากวางทอดยาวไปถงึทางทศิใตข้องตัว

เกาะ 

 



 หลังจากนัน้เดนิทางถงึทา่เรอืนพรัตนธ์ารา กลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT (6) 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม รา้นของฝากศรกีระบี ่– วดัถ า้เสอื – สนามบนิกระบี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ ทัง้ 

ขนมเตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ตา่งๆ มากมาย 

 เดนิทางสู ่ วดัถ า้เสอื ชือ่วัดนัน้มขีอ้สนันษิฐานว่าเนื่องจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู ่ และภายในถ ้ายังปรากฏหนิธรรมชาต ิ

เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวัดนี้น่าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการปฏบัิตธิรรม 

มาอาศัยอยูต่ามถ ้า และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ ้าเสอื)ในเวลาตอ่มา วัด

แหง่นี้เป็นทีรู่จั้กกันดใีนจังหวัดกระบีแ่ละจังหวัดใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้

อาวาสวัดถ ้าเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยท่ัวไปของวัดถ ้าเสอืมลัีกษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้า มเีพงิผา

และแหลง่ถ ้าธรรมชาต ิเชน่ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลกูธนู ถ ้าพระ เป็นตน้ ถ ้าบางแหง่ทีตั่ง้อยูใ่กลบ้รเิวณวัดยัง

สามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหล่าอุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นครวักระบีน่อ้ย (8) 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

 

14.15 น. น าท่านสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ343 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 15 นาท)ี  

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

****************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

07 – 09 มกราคม 2564 8,999 3,000 

09 – 11 มกราคม 2564 8,999 3,000 

15 – 17 มกราคม 2564 9,999 3,000 

17 – 19 มกราคม 2564 8,999 3,000 

21 – 23 มกราคม 2564 8,999 3,000 

23 – 25 มกราคม 2564 8,999 3,000 

29 – 31 มกราคม 2564 8,999 3,000 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 64 8,999 3,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 3,000 

20 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 64 8,999 3,000 

04 – 06 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

06 – 08 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

14 – 16 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

18 – 20 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

20 – 22 มนีาคม 2564 9,999 3,000 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

26 – 28 มนีาคม 2564 9,999 3,000 

28 – 30 มนีาคม 2564 8,999 3,000 

01 – 03 เมษายน 2564 9,999 3,000 

08 – 10 เมษายน 2564 12,999 4,000 

09 – 11 เมษายน 2564 12,999 4,000 

13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

14 – 16 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

16 – 18 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
14,999 5,000 

23 – 25 เมษายน 2564 9,999 3,000 

25 – 27 เมษายน 2564 8,999 3,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 64 8,999 3,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

08 – 10 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 

16 – 18 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

22 – 24 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 64 8,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาต๋ัว ณ วันที ่14  

ธันวาคม 2563) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พรอ้ม

ส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

 

 



เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

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


 

 

 


