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11,999.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

กระบี ่เกาะพพี ี 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ) 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน (ท่านละ) พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

24-26 ก.พ.66 11,999 3,800.- 
17-19 ม.ีค.66  11,999 3,800.- 
13-15 เม.ย.66 15,999 4,800.- 
28-30 เม.ย.66 14,999 3,800.- 
26-28 พ.ค.66 11,999 3,800.- 
23-25 มิ.ย.66  11,999 3,800.- 
21-23 ก.ค.66  11,999 3,800.- 
28-30 ก.ค.66  15,999 4,800.- 
11-13 ส.ค.66 14,999 3,800.- 
12-14 ส.ค.66 15,999 4,800.- 
25-27 ส.ค.66 11,999 3,800.- 

*กรุป๊ออกเดินทาง ข้ันต่า 8 ท่าน* 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บาท/ท่าน/ทริป 
ค่าทิปไกด์ถ้านาคา และไกด์ถ้านคตีตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบี่ - วัดถ้าเสือ - เขาขนาบ
น้า ลานปูด า - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ 

   
เข้าสู่ท่ีพัก Aonang Villa Resort 
Krabi หรือเทียบเท่า 

2 เกาะพีพี ลอ่งเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ 
– อ่าวปิเละ – ถ้าไวก้ิง – อ่าวลิง – เกาะไผ่ 

   
เข้าสู่ท่ีพัก Aonang Villa Resort 
Krabi หรือเทียบเท่า 

3 สระมรกต - น้าตกรอ้น - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกระบี่ - วัดถ้าเสือ - เขาขนาบน้า ลานปูดํา -  วัด

บางโทง - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 Row C เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท โดย
มีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ จากน้ันท าการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน และ
หลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าท่ีตอนเช็คอิน 

07.25 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยเท่ียวบินท่ี VZ340รต้อนรับ 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม ราคา 
480 บาทต่อเท่ียว   (หากต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 

08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกระบี่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเพื่อ
ท่องเท่ียวจังหวัดกระบี่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 1)  

 น าท่านสู่ วัดถ้าเสือ วัดแห่งน้ีรู้จักกันดีในจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดใกล้เคียง รวมท้ังชาวต่างประเทศ ท้ัง

ความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของหลวงพ่อจ าเนียร ประธานสงฆ์วัดถ้าเสือ สภาพโดยท่ัวไปของวัด

ถ้าเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้า มีเพิงผาและแหล่งถ้าธรรมชาติ 

 น าท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้า ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับงานศิลปะปูด ายักษ์ 

โดยมีฉากหลักเป็นเขาขนาบน้า ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน้าภูเขาสองลูกท่ีต้ังอย่างโดเด่นริมแม่น้า

กระบี ่

 วัดมหาธาตุวชิรมงคล ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคัญและแลนด์มาร์ค
ใหม่ของจังหวัดกระบี่ ไฮไลท์ส าคัญของวัดแห่งน้ีก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์” ท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก มหา
เจดีย์พุทธคยา สถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  
พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีมีสีทองอร่าม ต้ังตระหง่านสูงโดดเด่นอยู่กลางวัด กับความสูง 95 เมตร ซึ่งถือ
เป็นเจดีย์ท่ีมีความสูงท่ีสุดในภาคใต้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เขาทองฮิลล์คาเฟ่ คาเฟ่แห่งน้ีต้ังอยู่บนเขาทองฮิลล์ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

ธรรมชาติได้ 360 องศา เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีมีวิวสวยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ปัจจุบันน้ีมีคนไป

เท่ียวเป็นจ านวนมาก อิสระให้ท่านสั่งเคร่ืองด่ืมของหวานตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ) 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 2) 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 

วันทีส่อง เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ้า

ไวก้ิง – อ่าวลิง – เกาะไผ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อท่ี 3) 

09.00 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ชมบรรยากาศของท้องทะเล เท่ียวรอบ เกาะพีพีเล โดย เรือSpeedboat เกาะหินปูน
ท่ีมีความสวยงาม ให้ท่านได้ชม อ่าวมาหยา จุดแรกท่ีจะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความ
งดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  ออกจากอ่าวมาหยา เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมด า
น้าชมปลาสวยงาม ด าน้าดูปะการังใกล้บริเวณเรือ ชม อ่าวปิเล๊ะ ชมทะเลใน พบกับน้าทะเลสีเขียวมรกต 
โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูง จากน้ัน ชม ถ้าไวก้ิง ชมบรรยากาศของน้าทะเลท่ีใส วิวสวยถ่ายภาพท่ี
งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อท่ี 4 ) 

14.00 น. เข้าสู่ อ่าวลิง มีลิงให้นักท่องเท่ียวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ด าน้าชมความงดงามใต้ท้องทะเลท่ีงาม

อีกแห่งหน่ึงของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว 

15.00 น. เดินทางกลับ และแวะชมความสวยงามของ เกาะไผ่ ท่ีได้ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ หาดทรายขาวมาก 

น้าใสประกาย น้าทะเลท่ีนี่ค่อนข้างจะต้ืนลงไปเดินได้สบายๆ  

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่าเรือ 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 5) 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม สระมรกต - น้าตกร้อน - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 6) 

 น าท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน้าธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น้าใสสี

เขียวมรกตท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ถือก าเนิดมาจากธารน้าอุ่น เป็นน้าพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 

30-50 องศาเซลเซียส 



 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 7) 

 เดินทางสู่ น้าตกร้อน หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว Unseen Thailand อีกแห่งหน่ึงของกระบ่ี เป็นอ่างอาบน้า

ธรรมชาติมีสารก ามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ ในน้าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ท่ีช่วยให้

ผ่อนคลาย เชื่อว่าสามารถบ าบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเก่ียวกับผิวหนังได้ นักท่องเท่ียวมักลง

ไปแช่น้าเพื่อรักษาสุขภาพ มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา 

ท าท่านแวะร้านขายของฝากจังหวัดกระบ่ี มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายท้ัง ข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วง

หิมพานต์ค่ัวโบราณ น้าพริกกุ้งเสียบ น้าพริกสมุนไพร  ปลางฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น 

สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ท่าอากาศยานกระบี่ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่ียวบิน VZ345 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม ราคา 
480 บาทต่อเท่ียว   (หากต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 

22.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ:โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เท่ียวบิน

เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็น

หลัก 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

กระบี ่เกาะพพี ี 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน Thai VietJet Air (VZ) 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน (ท่านละ) พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

13-15 เม.ย.66 15,999 4,800.- 
28-30 เม.ย.66 14,999 3,800.- 
26-28 พ.ค.66 11,999 3,800.- 
23-25 มิ.ย.66  11,999 3,800.- 
21-23 ก.ค.66  11,999 3,800.- 
28-30 ก.ค.66  15,999 4,800.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

11-13 ส.ค.66 14,999 3,800.- 
12-14 ส.ค.66 15,999 4,800.- 
25-27 ส.ค.66 11,999 3,800.- 

*กรุป๊ออกเดินทาง ข้ันต่า 8 ท่าน* 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บาท/ท่าน/ทริป 
ค่าทิปไกด์ถ้านาคา และไกด์ถ้านคตีตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บาท/ท่าน/ทรปิ 

ค่าทิปไกด์ถ้านาคา และไกด์ถ้านคตตีามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน หากสายการ
บินมีการปรับราคาภาษีน้ามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 
(ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่ารถตู้น าเท่ียว 9 ท่ีน่ัง พร้อมน้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังน้ี
ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 
4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ายานพาหนะท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน  



 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว   
(หากต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋าเพ่ิม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
4. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และ 3%  

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

การจองทัวรแ์ละสํารองทีน่ั่ง  
1.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่า 10 วัน   
2.รายการทัวร์เมื่อช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
4.ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล าดับการเท่ียวเพ่ือความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะนําสําหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งด
แจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าโรงแรมท่ีพัก) 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ีซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจ า
ค่าบริการ ต๋ัวเคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 

คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะน้ัน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 


