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วนัแรก กรุงเทพฯ – กระบี่ – วดัถ ำ้เสือ – พำยเรือคำยคั อ่ำวท่ำเลน 
06.45 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  (กรุณำน ำบัตรประชำชนไปแสดงด้วย) 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD3229 
10.20 น. ถึง สนามบินกระบ่ี  เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ  เดินทางสู่ วดัถ ำ้เสือ ช่ือวดันั้นมีขอ้สันนิษฐานวา่เน่ืองจาก

ในอดีตเคยมีเสืออาศยัอยู ่และภายในถ ้ายงัปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสือ ส่วนท่ีมาของวดัน้ีน่าจะมา
จากพระธุดงคท่ี์เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานท่ีวเิวกในการปฏิบติัธรรม มาอาศยัอยูต่ามถ ้า และมีชาวบา้นท่ีศรัทธา
ตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก  

 
12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (1) ณ.ร้านอาหาร  จากนั้นเดินทางสู่อ่ำวท่ำเลน 

บ่าย น าท่าน ลงเรือ พำยเรือคำยคั อ่ำวท่ำเลน ท่ีแห่งน้ีเป็นแนวป่าโกงกางท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติไวอ้ยา่งดีมาก ท่านได้
พายเรือคายคั เท่ียวเขา้ไปตามแนวป่าโกงกางระหวา่งทางทุกท่านจะไดพ้บกบั ช่องแคบของหุบเขา (แคนยอน) ท่ีมีภูเขา
สูงขนาบทั้งสองดา้น คายคั ท่าเลน มีความโดดเด่นอยูท่ี่ เส้นทางการพายเรือ คดเค้ียวไปตามป่าโกงกาง ซ่ึงมีใหเ้ลือกวา่
จะพายไปเส้นทางไหน พายแบบชิลๆยาวๆ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ชิลๆพอประมาณ 4 กิโลเมตร ความ

สนุกสนานจะท าใหทุ้กๆท่านต่ืนตาต่ืนใจไม่รู้จบ 
18.00 น. บริกำรอำหำรค ่ำ (2) ณ ร้านอาหาร   

19.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมบริเวณอ่ำวนำง 
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วนัที ่2 ทะเลแหวก – 4 เกำะ – เล่นน ้ำ ด ำน ำ้ ชมปะกำรัง – กระบี่ – กรุงเทพฯ     
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือลงเรือ SpeedBoat  ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบ่ีเช่น เกาะไก่  เกาะหมอ้  เกาะ

ทบั เล่นน ้าด าน ้าชมปะการังฝูงปลานานาชนิดพกัผอ่นบนชายหาดท่ี ทะเลแหวก (ข้ึนอยูก่บัสภาพน ้าและ อากาศ) 1ใน
Unseen in Thailand ความภูมิใจของชาวกระบ่ีท่ีมีจุดสวยงามอยา่ง มหศัจรรย ์ท่ีเราสามารถเดินเหยยีบทรายขาวละเอียด 
จากเกาะหน่ึงไปยงัอีกเกาะหน่ึงไดเ้วลาน ้าลด ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะสามเกาะ คือเกาะไก่ เกาะหมอ้ เกาะ
ทบั ทั้งสามเกาะน้ีเป็น3 เกาะเด่นท่ีอยูใ่น หมู่เกาะปอดะ ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั มีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ี
จุดน้ีจึงท าให้เกิดเป็น แนวสันทราย เช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีใหถึ้งกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้าข้ึนสูง เม่ือน ้าลด
แนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ข้ึนมา เหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกกนัเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงท่ีน ้า
ทะเลลดต ่าสุด แต่ถึงแมว้า่สันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได ้หาดทรายของทะเลแหวกน้ีขาวสะอาด 

น่าเล่นน ้า การท่องเท่ียวทะเลแหวก จะนิยมท่องเท่ียวทั้งหมด 4 เกาะ คือเกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ เกาะปอดะ 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (4) แบบปิกนิค 
 หลงัจากนั้นน าท่านลงเรือท่องเท่ียวล าเดิม เดินทางกลบัสู่ฝ่ัง พร้อมท าธุระส่วนตวั (อาบน ้า-เปล่ียนเส้ือผา้) จากนั้น

เดินทางสู่ร้านของฝาก 
14.30 น. น าท่านแวะซ้ือของฝาก ของดีประจ ากระบ่ี 
15.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบิน จ.กระบ่ี 
19.00 น. เดินทางกลบั โดยการบิน โดยกำรสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี  FD3222 
20.25 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3  ท่าน ราคาท่านละ 7,777 
เด็กอายุ 3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 6,222 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 800 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายเุกิน 70 ปี   
            ข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000  
            บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
      ค่ำน ำ้หนักสัมภำระตำมสำยกำรบินก ำหนด  
 ค่าธรรมเนียมค่าเชา้ชมส ำหรับต่ำงชำติ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร -เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ   
            ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่ำ Vat7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% (ในกรณต้ีองกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อน 
            กำรช ำระ เงิน หำกแจ้งภำยหลงักำรช ำระเงิน ทำงบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณ)ี 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 



 
 
 

ส่ิงทีค่วรน ำไปด้วย   
  ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ :  

1.  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผู้โดยสำรจ ำนวน  8  ท่ำนขึน้ไป (ออกเดินทำงโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ  
 จ  านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4.  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา   
 แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน,    
 การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ  
 โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7.  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ 
 น ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข 
 ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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