
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง:  เดินทางทุกวนั เร่ิม 1 พ.ย. 64 – 29 ม.ค. 65 (ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป) 

                        :  14-16 / 21-23 / 27-29 ม.ค. 65  โดย Air Asia (FD) 

จุดเด่น... 
 ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) รวมนํ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กก.   

 โรงแรมดี  4 ดาว+ ใกลห้าด  ณ อ่าวนาง หาดที่มีช่ือเสียงของกระบ่ี 2 คืน 

 เก็บภาพความประทบัใจ ลานปูดาํ  วิวเขาขนาบนํ้า 

 ท่องทะเล 4 เกาะทะเลแหวก ดาํนํ้าชมปะการงั โดยเรือ Speedboat 

 ประกนัการเดินทาง รวมประกนัภยัทางทะเลและอาหารเป็นพิษ วงเงิน 1,000,0000 

 

 

http://bit.ly/2KweEwf�
http://bit.ly/2CmBC5B�
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินดอนเมือง - กระบ่ี – ลานปูดาํ(เขาขนาบนํ้า)  
 

 

06.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  สายการบินแอรเ์อเชยี (FD) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอย

อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน 

QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทวัรเ์ท่ียวไทย”  วดัอุณหภูมิ  บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน   

*กรุณาเตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนโควิดและบตัรประชาชนแสดง ณ จุดเช็คอินเพื่อเดินทางเขา้จงัหวดักระบ่ี* 

08.55 น. เหินฟ้าสู่ จ.กระบ่ี  โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3329 (ใชเ้วลาบิน 1.25 ชัว่โมง) 

10.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี จ.กระบ่ี นําท่านนัง่รถตูป้รบัอากาศ VIP  เดินทางสู่ ลานปูดาํ 

ประติมากรรมปูดาํ ประกอบไปดว้ยตัวแม่ 1 ตัว 

และตัวลูก 3 ตัว สรา้งขึ้ นจากทองเหลืองรมดํา 

สดัส่วนสวยงาม ส่ือถึงความสมัพนัธข์องครอบครวั 

ในนิทานอิสปเร่ืองแม่ปูกบัลูกปู เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัคาํขวญัของจงัหวดักระบ่ี 

“กระบ่ีเมืองน่าอยู่ ผูค้นน่ารกั” ใหท่้านไดถ่้ายรูป

กบัลานปูดาํโดยมี วิวเขาขนาบนํ้า เป็นฉากหลงั  

เมื่ อได้เวลาอันสมควรนําคณะเข้าเช็คอิน ณ 

โรงแรม dusitD2 Ao Nang Krabi (4 ดาว)เชิญ

ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ํา เดิน

เล่นชายหาด หรือใช ้Facility ภายในโรงแรม เช่น 

ฟิตเนส นวดสปา วา่ยน้ํา หรือขี่จกัรยาน ฯลฯ 

 อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

หรือเลือกซ้ือโปรแกรมล่องเรือ Yacht Sunset Cruise  

ดินเนอรห์รู พรอ้มชมพระอาทิตยต์ก รอบ (15.00-19.00) 

 พกัคา้งคืน ณ dusitD2 AONANG KRABI หรือ อา่วนางวิลล่า รีสอรท์ (+) 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     กระบ่ี – ท่อง 4 เกาะทะเลแหวก ดาํนํ้าชมปะการงั โดย Speed Boat 
 

 

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.30 น.       พรอ้มกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

09.00 น.      ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ ทะเลแหวก ท่ีเป็นแนวสนัทรายเชื่อมต่อระหวา่ง 3 เกาะ

เกาะไก่ เกาะทบั และเกาะหมอ้ เขา้ดว้ยกนัอยา่งน่าอศัจรรย ์ทั้งสามเกาะน้ีเป็น 3 เกาะเด่นท่ีอยู่

ในหมู่เกาะปอดะ ตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั มีสนัฐานติดกนัเมื่อคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ีจุดน้ีจึงทาํใหเ้กดิ

เป็นแนวสนัทราย เชื่อมเกาะเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน สนัทรายจะ

โผล่ในช่วงท่ีน้ําทะเลลดตํา่สุด แต่ถึงแมว้า่สนัทรายจะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่นได ้อีกหน่ึงแหล่ง 

ท่องเท่ียว “UNSEEN THAILAND” สนุกสนานกบัการเล่นน้ํา ดาํผิวน้ําชมปะการงัและฝงูปลาท่ีเกาะไก่ 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. ถึงท่าเรือ จากน้ันเดินทางกลบัสู่โรงแรมใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

   คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 พกัคา้งคืน ณ dusitD2 AONANG KRABI หรือ อา่วนางวิลล่า รีสอรท์ (+) 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  กระบ่ี - ชอ้ปป้ิงของฝาก – สนามบินกระบ่ี - กรุงเทพฯ 
 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือ โปรแกรมพายเรือคายคั (09.00-12.00)  

12.00 น. เช็คเอา้สอ์อกจากโรงแรม  

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.00 น.       พรอ้มกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ 

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ีระหวา่งทางให ้

แวะซ้ือของฝากและของท่ีระลึก   

17.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เท่ียวบินท่ี FD 3224  (ใชเ้วลาบิน 1.25  ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั  

                           ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบาง  

    รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยก่อน   

    เดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัราคา่บริการ 
 

ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

ท่านจา่ยเพียง 

รฐัฯออกให ้

ค่าทวัรร์วม 

4,800.- 

3,200.- 

8,000.- 

 

   2,000.- 

 

อตัราคา่บริการน้ี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

2. ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรบัอากาศ ค่าเรือ speedboat 

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าบริการน้ําด่ืม ผา้เยน็ ขนมขบเค้ียว เจลแอลกอฮอล ์และหน้ากากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 

6. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และประกนัภยัทางทะเล 

 • จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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อตัราคา่บริการน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง   

          ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผูเ้ดินทาง 

4. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ ประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

5. ค่าอาหารสาํหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวริติั และอาหารสาํหรบัมุสลิม 
 

เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ ์

1. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”ของผูเ้ดินทาง 

มายงัแผนกรบัจอง(1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจาํนวนเงินท่ีท่านตอ้งชาํระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะดาํเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจา่ยใหท่้าน 40%  

     (ไม่เกิน5,000บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4.   เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.   ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควดิจากสถานพยาบาล   

      ตามท่ีแต่ละท่ีจงัหวดักาํหนด 

6.   ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีกาํหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึง   

     เป็นไปตามเงื่อนไขของรฐั 

7.   บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่นบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจา่ยในส่วนท่ีรฐัฯจา่ยให ้

8.   บริษัทไม่รบัผิดชอบคา่เสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

      การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.   บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นตํา่ ไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

       

 

มาตรการท่องเท่ียววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือความปลอดภยั ท่องเท่ียวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตู ้โดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทําความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่าง

สมํา่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเมื่อตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ี

ปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจาํอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดทาํการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามคาํแนะนําของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้หากไมป่ฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควดิไดท้นัที 
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    บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
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