
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จำกัด 
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No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงมกราคม-พฤษภาคม2564 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของ จังหวัดกระบี ่
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพระนาง หาดร่เลย์ ที่สวยงาม   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ ทะเลแหวก UNSEEN IN THAILAND    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ       
 นำคณะชมความสวยงามของชุมชนบ้านกลางชุมชนประมงสโลไลฟ์กระบี่       
 นำคณะเที่ยวชมความสวยงามของ อุโมงคป์่าโกงกาง ล่องแม่น้ำกระบี ่      

   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินบนเรือยอร์ชหรู! 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 
เดือนกุมภาพันธ์ 06-08ก.พ./ตรุษจีน12-14 ก.พ./20-22ก.พ./26-28กพ 
เดือนมีนาคม  06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-05/04-06/สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15                            
เดือนเมษายน  14-16เม.ย./17-19เม.ย./24-26เม.ย.                            
เดือนพฤษภาคม แรงงาน 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31พ.ค. 
***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรงุเทพฯ-กระบี-่ลอ่งเรอื-เขาขนาบนำ้-อุโมงคโ์กงกาง-กระชงัปกัเปา้ 
                    อาหารทะเลซฟีูด้-ชมุชนเกาะกลาง-ลอ่งเรอืยอรช์+เลน่นำ้+SUNSETอาทติยต์ก 
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
08.10 น. เดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE2241  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ เมืองท่องเท่ียวทางทะเลยอดนิยม 

ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ ประกอบด้วยภูเขา ท่ีราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ 
อุดมไปดว้ยป่าชายเลน  มีสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีความงดงามมากมายชวน
ใหห้ลงใหลไม่วา่จะเป็นหาดทรายท่ีขาวละเอียด น ้ าทะเล ใสสีฟ้าคราม และหมู่
ปะการังอนังดงาม ไม่เพียงแต่สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล   แต่บนฝ่ังนั้นยงัมีท่ี
เท่ียวธรรมชาติสุด Unseen อีกหลายแห่ง ท าให้นกัท่องเท่ียวหลายคนต่างอยาก
มาช่ืนชมมนตเ์สน่ห์กนัมากมาย  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสัญลกัษณ์ปูด า หรือท่าเรือสะพานเจา้ฟ้า  

  น าสมาชิก ล่องเรือหางยาว ล่องแม่น ้ ากระบ่ี เท่ียวเขาขนาบน ้ า ดว้ยเรือหางยาวล่องแม่น ้ ากระบ่ี คนขบัเรือจะพาคุณนั่ง

เรือด่ืมด ่าธรรมชาติบริสุทธ์ิอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะ ถ ้าขนาบน ้ า ซ่ึงเคยเป็นฐานท่ีตั้งของทหารญ่ีปุ่ นสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และยงัเป็นสถานท่ีขุดพบโครงกระดูกมนุษยโ์บราณด้วย  ภายในมีหุ่นจ าลองจดัแสดงให้ชม ผสานกบัความ
สวยงาม ของหินงอกหินยอ้ย จากนั้น ลงเรือต่อ ลอดอุโมงค์โกงกาง  แวะกระชัง
ขนาบน ้ าวิวซีฟู้ด ถ่ายรูปกบัปลาปักเป้า ชมการให้อาหารปลาในกระชงั อ่ิมเอมกบัม้ือ
ซีฟู้ดเป็น  เดินชม ช๊อป อุดหนุนสินคา้ชุมชนเกาะกลาง ท่ีตลาดวิถีร้านคา้คลองวาน 
นัง่ชิลลริ์มโคง้น ้ากบัโซนคาเฟ่ จิบชา  กาแฟ ทานโรตีพื้นบา้น ก่อนกลบั  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆจากกระชงัขนาบน ้าวิวซีฟู้ด 
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15.00น. น าสมาชิกล่อง เรือยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเรือกระบ่ีมาริน่า ชมความสวยงามของปากน ้ากระบ่ีป่าโกงกาง 

อนุสาวรียป์ูด า และ เขาขนาบน ้ าสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี เก็บภาพสวยๆเก๋ๆ
จากหน้าเรือท่ีรับรองว่าคุณจะไม่สามารถหาไดจ้ากท่ีไหน บนชั้นสองของเรือ
เราพร้อมเสริฟเคร่ืองด่ืม และของวา่งให้บริการฟรี ตลอดเส้นทาง มุ่งหนา้สู่ทอ้ง
ทะเลอันดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือ
ส าราญจะจอดพกัท่ีหน้าอ่าวไร่เลย ์หาดไร่เลย์ ตั้งอยู่ในต าบลอ่าวนาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา ซ่ึง หาดไร่เลย ์เป็น
ท่ีรู้จกัดี ในหมู่นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะผูท่ี้ช่ืนชอบกิจกรรมปีนหนา้ผา และ หาด

ไร่เลย ์แบ่งออกเป็น หาดไร่เลยต์ะวนัออก (หาดน ้าเมา) และ หาดไร่เลยต์ะวนัตกซ่ึงเป็นหาดท่ีไดรั้บควมนิยม เน่ืองจาก
น ้ าทะเลใส หาดทรายสวย และยงัเป็นจุดชม พระอาทิตย ์ตกท่ีสวยงาม อีกด้วย โดยหากไร่เลย์
ตะวนัออกและตกมีโขดหินคัน่ระหวา่งหาดทั้งสอง  บริเวณท่ีนิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลยต์ะวนัออก 
อ่าวตน้ไทร และเขาแถวถ ้าพระนางใน 
น าสมาชิกด าน ้าต้ืน ชมโลกใตท้ะเล ณ จุดด าน ้าด าน ้ากลางทะเล พร้อมบริการอุปกรณ์ด าน ้า 
17.30 เรือส าราญล่องกลบัจากอ่าวไร่เลย ์ท่านจะไดด่ื้มด ่าบรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ีสุดแสนจะโร
แมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมวิวพระอาทิตยต์กดิน 

18.00  เสริฟไก่สะเต๊ะ ผดัไทย ผลไมแ้ละของหวานพร้อมให้บริการท่านอย่างจุใจ นอกจากน้ีเรายงัมีบาร์ค๊อกเทล และ 
เคร่ืองด่ืมแอลกฮอลจ์ าหน่ายบนเรือ จากนั้นเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี: centara grand beach resort & villa Krabi / Amari vogue krabi / 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2) เรอืเรว็SPEEDBOAT-ถำ้พระนาง-หาดไรเ่ลย-์ทะเลแหวกUNSEEN 
                           เกาะไก-่เกาะทบั-เกาะหมอ้-เกาะสี ่หรอืยาวาซมั-ดำนำ้ชมปะการงั-เกาะปอดะ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือ  

น าสมาชิกทุกท่านลงเรือ Speed Boat ปลอดภยัดว้ยเส้ือชูชีพ เดินทางมุ่ง
หน้าท่องทะเลกระบ่ี (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น ้ าด่ืม
เยน็ๆตลอดการเดินทาง  น าท่านสู่ หาดถ ้ าพระนาง ชายหาดท่ีสวยงาม
ระดับโลก ติดอนัดบั 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม หาดถ ้าพระนาง คือ 1 
ใน ไฮไลทแ์หล่งท่องเทียวทางทะเลของกระบ่ี มุมอศัจรรยม์ุมน้ีตอ้ง เดิน
ลึกเขา้ไปจนสุดชายหาด อนัเป็นท่ีตั้งของถ ้าพระนาง เป็นท่ีสถิตของพระ
นางอนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงชาวเรือแถบน้ีเคารพสักการะ มุมมองน้ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนท่ีใด คือเม่ือเขา้ไปอยู่ภายในถ ้ามอง

ออกมาจะเห็นปากโพรงถ ้ า มีหินยอ้ยลงมาเป็นฉากระยา้ 
สวยงาม มีทอ้งทะเลกวา้งและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยาม
พระอาทิตยต์ก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตาน่าท่ึงท่ีสุด
แห่งหน่ึง น าท่านเท่ียวชม หาดไร่เลย ์ เป็นหาดทรายสีขาว
ละเอียดริมโตรกผา ซ่ึง หาดไร่เลย์ เป็นท่ี รู้จักดี ในหมู่

นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะผูท่ี้ช่ืนชอบ กิจกรรมปีนหนา้ผา น าท่านเท่ียวชม หาดไร่เลยต์ะวนัออก (หาดน ้ าเมา) บริเวณท่ี
นิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลยต์ะวนัออก อ่าวต้นไทร และเขาแถวถ ้ าพระนางใน ชมนักปีนผาท่ีมาจากทั่วโลก ท่ีมา
ทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งน้ี น าท่าน ชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ทะเลแหวก อีก หน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียว Unseen Thailand ท่ีเราสามารถเดินเหยียบ
ทรายขาวละเอียด จากเกาะหน่ึงไปยงัอีกเกาะหน่ึงไดเ้วลาน ้ า
ลด ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ 
เกาะหม้อ เกาะทับ ทั้งสามเกาะน้ีเป็น3 เกาะเด่นท่ีอยู่ใน หมู่
เกาะปอดะ ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั มีสันฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทราย
มาพบกันท่ีจุดน้ีจึงท าให้เกิดเป็น แนวสันทราย เช่ือมเกาะทั้ง
สามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าขึ้นสูง เม่ือ
น ้าลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกกนัเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงท่ี
น ้าทะเลลดต ่าสุด แต่ถึงแมว้า่สันทรายจะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่นได ้หาดทรายของทะเลแหวกขาวสะอาดน่าเล่นน ้า 

11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลท่ีถูกทั้งลมและฝน กดักล่อนเป็นเขารูปร่าง เหมือนหวัไก่ เกาะไก่ หรือท่ีเรียกอีก
ช่ือ ว่า เกาะดา้มขวาน นั้น เป็นเกาะรูปร่างประหลาดท่ีตั้งอยู่ ต าบล
อ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ท่ีช่ือเกาะนั้นหลากหลาย
มากมาย ก็เพราะชะง่อนผาท่ียื่นออกมาทางดา้นใตน้ั่นเองค่ะ คนท่ี
ไดพ้บเจอก็จะเกิดจินตนาการต่างๆ กนัไป บางคนก็เห็นเกาะคลา้ย
กบัส่วนหัวของไก่บา้ง หรือเห็นเป็นด้ามขวานท่ีวางตั้งอยู่บา้ง แต่

ชาวต่างชาตินั้น ก็กลบัเห็นเป็นป็อบอาย ตวัการ์ตูนดงัท่ีเรารู้จกักนัดี หน่ึงในเกาะสวยๆทะเลกระบ่ี ท่ีเราตอ้งหา้มพลาด 
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11.15 น.น าท่านสู่ เกาะส่ี หรือ ยาวาซัม เกาะหินปูนกลางทะเล ให้ทุกท่านไดเ้ล่นน ้ า ด า

น ้ าชมปะการังท่ีสวยงาม ชมฝูงปลาเสือท่ีมีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ท่ีมีให้ท่านชม
มากมายบริเวณน้ี *การด าน ้าชมปะการังตอ้งดูสถาการณ์แต่ละวนั อยูท่ี่ระดบัน ้าขึ้น-ลง เพื่อความปลอดภยั 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบ่ี เป็นเกาะเอกชนท่ียงัคงความ
งดงาม เป็นหน่ึงในไฮไลทข์องการเท่ียวทะเลกระบ่ี เกาะปอดะ มีชายหาดลอ้มรอบ
ทั้งสามดา้นยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นดา้นท่ีรับคล่ืนดา้นน้ีเป็นหน้าผาหิน 
สูง ชันชาดหาด ด้านหน้าเกาะหาดทรายท่ีขาวละเอียด น ้ าทะเลใสถึงแมจ้ะอยู่ไม่
ไกลจากฝ่ัง นักท่องเท่ียว นิยม แวะ ขึ้นเกาะเพื่อไปพกัผ่อนเดินเล่น ชาดหาดและ
เล่นน ้ า ถึงแมเ้กาะน้ีจะเป็นเกาะเอกชนแต่เป็นเอกชนใจดีไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าขึ้น
เกาะ ดงันั้นนกัท่องเท่ียวท่ีขึ้น ไปเท่ียวจึงควรช่วยกนัรักษาความสะอาด เกาะปอดะ 
เกาะท่ีมีหาดทรายขาวละเอียด นุ่มเทา้ น ้าทะเลสีฟ้าใส เหมาะกบัการมาเท่ียว พกัผอ่น และเล่นน ้า 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบบุฟเฟตบ์นกะปอดะ ท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสน สบายๆ ดว้ยเสียงคล่ืนและสาย
ลมท่ีพดั ใหทุ้กท่านไดผ้อ่นคลาย หลงัอาหาร..เล่นน ้าตามอธัยาศยั กลบัท่ีพกัริมทะเลอ่าวนางหรือท่ีท่านเลือกไว ้

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการพกัผอ่น (ไม่รวมอาหาร) 
พกัท่ี: centara grand beach resort & villa Krabi / Amari vogue krabi / 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  นำ้ตกรอ้น UNSEEN-เขานอจูจ้ี-้สระมรกต UNSEEN-วัดถำ้เสอื 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหาร / พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่ อ.คลองท่อม ประมาณ1ชม 
 น าท่านสู่ น ้ าตกร้อน Unseen in Thailand  ของจงัหวดักระบ่ี ตัวน ้ าตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี ใกล้ๆ กับสระ

มรกต  เป็นอ่างอาบน ้ าธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน ้ าตก ท่ีไหลหลัน่ลง มาจากเนินเขา ใครไดม้าสัมผสัต่างบอกกนัว่า 
ไม่ใช่น ้าตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเช่ือวา่ น่ี
คือน ้ าตกร้อน สายน ้ าแร่ ท่ีไหลมาพร้อมๆ กับ
ไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลกัษณะ เป็นธาร
น ้ าพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใตดิ้นตาม ธรรมชาติ มี
สารก ามะถัน  เจือจางเป็นส่วนประกอบ มี
อุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถ
อาบน ้ าได ้บริเวณ ธารน ้ าตกร้อนขนาดเลก็ ท่ีไหลลดหลัน่กนัมาตามธรรมชาติ ในน ้ าพุร้อนประกอบไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 
ท่ีช่วยให้ผ่อน คลายเช่ือว่าสามารถบ าบดัอาการไขขอ้อกัเสบ ปวดหลงั และเก่ียวกับผิวหนังได้  อุณหภูมิประมาณ 42 
องศา ซ่ึงเหมาะกบัการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให ้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุดกบัสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที) 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนัแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ๆ  
12.30 น. น าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนท่ีราบต ่าผืนสุดทา้ยของประเทศไทย เป็นสถานท่ีท่ี มีนกแตว้แร้ว

ทอ้งด า นกท่ีคร้ังหน่ึงเคยไดสู้ญพนัธ์ไปแลว้ในโลกน้ี แต่มาพบท่ีน่ีซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีตวั สระมรกต Unseen in Thailand สระ

น ้าสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบไดด้ัง่เป็นสระวา่ยน ้ากลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน ้า 
14.30 น.เดินทางถึง วดัถ ้าเสือ วดัท่ีส าคญัของกระบ่ี น าท่านชมตน้ไมพ้นัปี ในหุบเขาคีรีวงศ ์และ
กราบสักการะเจา้ แม่กวนอิม , ศาลาหลวงปู่ ทวดและถา้โชคดีท่านอาจจะไดก้ราบนมสัการพระ
อาจารยจ์ าเนียร เกจิอาจารย ์ช่ือดงัของวดัน้ี เป็นท่ีนบัถือของชาวพุทธทัว่โลก 
16.00 น.น าท่านส่งโรงแรมท่ีพกั โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจไปอีกนานเท่านาน 

 
19.05 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE250 *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 

20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลค้ียง(ถา้มี) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN KRABI 3 DAYS  
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โปรแกรมUNSEEN กระบี3่วัน2คืน (พกักระบี2่คืนไมต่้องยา้ยกระเป๋าให้เหนื่อย)  
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหนา้อย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

พักโรงแรม 
3ดาว*** 

รร ริเวอร์ฟ
ร้อนท์ กระบี่ 

 
รร ศรีสวาลา 

(ในเมือง) 
 

พักโรงแรม 
4ดาว**** 

รร กระบี่รีสอร์ท 
รร ดสุิต D2 
รร บลูโซเทล 

รร ดีวาน่าพลาซ่า 
กระบี่ ลาพลาญ่า 
(หาดอ่าวนาง) 
 

พักโรงแรม 
5ดาว***** 

เซนธารา แกรนด ์
(หาดอ่าวนาง) 

 
อมารี โวค 

(หาดทับแขก) 
 

พักท่านเดียว
ตอ่1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนมกราคม  
09-11ม.ค./16-18ม.ค. 
23-25ม.ค./30ม.ค.-01ก.พ. 

12,900 13,900 15,900 สอบถาม 

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-08ก.พ. 

12,900 13,900 15,900 สอบถาม 

ตรุษจนี-วาเลนไทน ์
12-14 ก.พ. 14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

20-22ก.พ. 12,900 13,900 15,900 สอบถาม 
หยุดมาฆบชูา 26-28 ก.พ 14,900 15,900 17,900 สอบถาม 
เดือนมีนาคม  
06-08มี.ค./13-15ม.ีค. 
20-22มี.ค./27-29ม.ีค. 

12,900 13,900 15,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-05/04-06เมย 

15,900 16,900 19,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-12/11-13 เม.ย. 
 12-14/13-15/14-16 เม.ย. 17,900 18,900 21,900 สอบถาม 

17-19 เม.ย./24-26เม.ย. 15,900 16,900 19,900 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค. 

14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

08-10พ.ค. 
15-17พ.ค./22-24พ.ค. 12,900 13,900 15,900 สอบถาม 

***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
 

***หากท่านสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม  
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่น่ัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)หรอืชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-20,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000-20,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณร์ะหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN KRABI 3 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


