
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่ - สระมรกต - น ้าตกร้อน – จุดชมวิว

เขาทองฮิลล์ 
X   

ทัวร์เที่ยวไทย กระบ่ี พีพี  
 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) 

 

           เร ิม่ตน้ 

10,900 
บาท/ทา่น 

 

ใชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง 6,540 
บาท/ทา่น 

 

ไฮไลท ์
ล่องเรือ Speedboat ชม หมู่เกาะพีพี 
เขาทองฮิลล์ จุดชมววิป่าเกาะแห่งอ่าวท่าเลน 
ที่พักอ่าวนาง 2 คืน 
อาหาร 7 มื อ 
 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2565 



 

 

วันที่ 2 เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ 
– ถ ้าไวกิ ง – อ่าวลิง – เกาะไผ ่

   

วันที่ 3 วัดถ ้าเสือ - เขาขนาบน ้า ลานปูด้า - ร้านของฝาก - สนามบินกระบี่ - 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

  X 

 

 
  
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 Row C เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท 

โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั นท้าการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน 
และหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ตอนเช็คอิน 

07.10 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ VZ340 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื อน ้าหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 3 วัน
(มีค่าใช้จ่าย) 

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกระบ่ี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านขึ นรถตู้ปรับอากาศเพื่อ
ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

 น้าท่านเดินทางไปยัง สระมรกต เป็นสระน ้าธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นบ่อหินปูน น ้าใส
สีเขียวมรกตท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา ถือก้าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น เป็นน ้าพุร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 
30-50 องศาเซลเซียส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 1)  
 เดินทางสู่ น ้าตกร้อน หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของกระบ่ี เป็นอ่าง

อาบน ้าธรรมชาติมีสารก้ามะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ ในน ้าพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่
ช่วยให้ผ่อนคลาย เชื่อว่าสามารถบ้าบัดอาการไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ 
นักท่องเที่ยวมักลงไปแช่น ้าเพื่อรักษาสุขภาพ มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศา 

 น้าท่านเดินทางสู่ เขาทองฮิลล์คาเฟ่ คาเฟ่แห่งนี ตั งอยู่บนเขาทองฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น
ธรรมชาติได้ 360 องศา เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีวิวสวยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ปัจจุบันนี มีคนไป
เที่ยวเป็นจ้านวนมาก อิสระให้ท่านสั่งเครื่องดื่มของหวานตามอัธยาศัย(ไม่รวมในรายการ) 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 2)  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 
  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box (มื อที่ 3) 
09.00 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล 
10.00 น. เที่ยวรอบ เกาะพีพีเล โดย เรือSpeedboat เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม ให้ท่านได้ชม อ่าวมาหยา 

(อ่าวมาหยา ปิดชั่วคราว ตั งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน) จุดแรกที่
จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  ออกจากอ่าวมา
หยา เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมด้าน ้าชมปลาสวยงาม ด้าน ้าดูปะการังใกล้บริเวณเรือ ชม 

วันที่ 2  เกาะพีพี ล่องเรือSpeedboat – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – อ่าวปิเละ – ถ ้าไวกิ ง – อ่าวลิง – เกาะไผ่  

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบ่ี - สระมรกต - น ้าตกร้อน - จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ 



 

 

อ่าวปิเล๊ะ ชมทะเลใน พบกับน ้าทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินปูนอันสูง จากนั น ชม ถ ้าไวกิ ง 
ชมบรรยากาศของน ้าทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื อที่ 4 ) 
14.00 น. เข้าสู่ อ่าวลิง มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ด้าน ้าชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งาม

อีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว 
15.00 น. เดินทางกลับ และแวะชมความสวยงามของ เกาะไผ่ ที่ได้ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ หาดทรายขาว

มาก น ้าใสประกาย น ้าทะเลที่นี่ค่อนข้างจะตื นลงไปเดินได้สบายๆ  
16.00 น. สมควรแก่เวลาน้าท่านสู่ท่าเรือ 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 5)  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Aonang Villa Resort Krabi หรือเทียบเท่า 
  

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่ 6) 
 น้าท่านสู่ วัดถ ้าเสือ วัดแห่งนี รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั งชาวต่างประเทศ 

ทั งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของหลวงพ่อจ้าเนียร ประธานสงฆ์วัดถ ้าเสือ สภาพโดยท่ัวไปของ
วัดถ ้าเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ ้า มีเพิงผาและแหล่งถ ้าธรรมชาติ 

 น้าท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน ้า ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูด้ายักษ์ 
โดยมีฉากหลักเป็นเขาขนาบน ้า ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้าภูเขาสองลูกท่ีตั งอย่างโดเด่นริม
แม่น ้ากระบ่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 7)  
 จากนั นท้าท่านแวะร้านขายของฝากจังหวัดกระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื อหลากหลายทั ง ข้าวสังข์หยด เม็ด

มะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น ้าพริกกุ้งเสียบ น ้าพริกสมุนไพร  ปลางฉิ งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า 
OTOP เป็นต้น 

 สมควรแก่เวลา น้าท่านสู่ท่าอากาศยานกระบ่ี 
16.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VZ343 

กรุ๊ปที่เดินทาง 25 มีนาคม เป็นต้นไป เที่ยวบินขากลับเปลี่ยนเวลา 14.15 – 15.40 น.  
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บิน
เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่าน
เป็นหลัก 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน ราคาต่อท่าน พักเดี่ยว 

วันที่ 3  วัดถ ้าเสือ - เขาขนาบน ้า ลานปูด้า - ร้านของฝาก - สนามบินกระบ่ี - สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 

(พักห้อง 2-3 ท่าน) รัฐจ่าย 40 % (ช้าระเพ่ิม) 
18-20 ก.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
22-24 ก.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
28-30 ก.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 
29-31 ก.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 
03-05 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
05-07 ส.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
10-12 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
12-14 ส.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
17-19 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
19-21 ส.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
24-26 ส.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
26-28 ส.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 

31 ส.ค.65 - 02 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
02-04 ก.ย.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
07-09 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
09-11 ก.ย.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
14-16 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
16-18 ก.ย.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
21-23 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
23-25 ก.ย.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
28-30 ก.ย.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 

30 ก.ย.65 -02 ต.ค.65  11,900.- 7,140.- 2,500.- 
05-07 ต.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
07-09 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
12-14 ต.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
13-15 ต.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 



 

 

14-16 ต.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 
19-21 ต.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
21-23 ต.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 
22-24 ต.ค.65 12,900.- 7,900.- 2,500.- 
26-28 ต.ค.65 10,900.- 6,540.- 2,500.- 
28-30 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 
29-31 ต.ค.65 11,900.- 7,140.- 2,500.- 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั นต่้า 8 ท่าน* 
 
อัตรานี รวม 
1.บัตรโดยสารชั นประหยัด (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง) 
2.รถน้าเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 
เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทาง
โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน 
ทั งนี ขึ นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั นๆ 
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนท้าการช้าระเงิน) 
 
อัตรานี ไม่รวม 
1.ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 
(หากต้องการซื อน ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 3 วันท้าการ) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว) ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส้าหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 
กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส้าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช้าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ้านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 



 

 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน้า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก้าหนดการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนด 
 
การจองทัวร์และส้ารองท่ีนั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย) 
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง  
2.กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่้า 10 วัน   
3.รายการทัวร์เม่ือช้าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
4.ช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน ไม่มีการช้าระมัดจ้า 
5.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
6.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล้าดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม 
7.รับช้าระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั น 
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
หมายเหตุ* เม่ือลูกค้าด้าเนินการช้าระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ
เดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ นสุดลง และไม่สามารถน้ากลับมาใช้สิทธิได้ 
** กรณีรัฐบาลมีค้าสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคนืให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค้านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งด
แจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 



 

 

 


