
 

 

 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง:  

 

วนัทีแ่รก  สุวรรณภูมิ-สนำมบินกระบี่-สระมรกต - น ้ำตกรอ้น - วดัถ ้ำเสือ 

04.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบิน Thai Vietjet Air  โดย

มีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ 

07.10 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกระบี ่โดยเทีย่วบินที ่VZ340 

08.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองกระบ่ี  

  อิสระดูงำน  

เที่ยง  อิสระอาหารเท่ียง 

  เดินทางถึงอ าเภอคลองท่อม ถ่ินก าเนิดนกแตว้แรว้

ทอ้งด า เป็นฝูงสุดทา้ยของโลก และปลายทางคือ สระ

มรกต Unseen Thailand  น าท่านเล่นน ้า ท่ีมีสระน ้า

เป็นสีเขียงมรกต ท่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติ หากท่านมี

เวลา ท่านสามารถเดินขึ้ นไปยังต้นก าเนิดของสระ

มรกต ท่ีเรียกว่า “ สระน ้ าผุด ” สระน ้ าท่ีมีสีเขียว

สวยงามมาก เชิญทุกท่านเดินชมธรรมชาติตาม

อัธยาศัย น าท่านเดินทางต่อไปยัง น ้ำตกรอ้น สาย

ธารน ้ารอ้นท่ีเกิดขึ้ นตามธรรมชาติ ไดส้รรสรา้งขึ้ นมา

ราวกบัอ่างจากุชช่ี  และเชิญลูกคา้ทุกท่าน แช่น ้ารอ้น

เพ่ือสุขภาพ ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ วัดถ ้ำ

เสือ เป็นวดัช่ือดงัของ จงัหวดักระบ่ี  น าท่านนมสัการ

เกจิอาจารยช่ื์อดัง กราบไหวเ้จา้แม่กวนอิม เพ่ือความ

เป็นสิริมงคล และร่วมกนัท าบุญพระประจ าวนัเกิด น าท่านเดินศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ “ หุบเขาคีรี

วงศ ์” ชมตน้ไมพ้นัปี และ ถ ้าต่างๆ   

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Krabi Resort  

วนัทีส่อง  เที่ยวชม 4 เกำะ + ด ำน ้ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที่ โรงแรม 

09.00น.  รบัท่านจากโรงแรมท่ีพกั (กระบ่ี) เดินทางสู่ท่าเรือ 

09.30น.  ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าท่องทะเลกระบ่ี (ใช้

เวลาประมาณ 15 นาที) น าท่านสู่ หำดถ ้ำพระนำง 

ชายหาดท่ีขาวสะอาดสวยงามไม่แพท่ี้ใด แวะ ถ ้ำ

พระนำง เป็นถ ้าท่ีไดร้ับการนับถือของชาวเรือ เช่ือ

กนัว่าสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ แวะ อ่ำว

ไร่เลย ์ตะวนัออก เป็นสถานท่ีปีนผาระดบัโลก มีนัก

ปีนผาจากทัว่โลกมาทดสอบอยู่บ่อยครั้ง น าท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand มีสนัทรายเช่ือม

ยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหมอ้ ท าใหม้องดูเห็นเป็นทะเลท่ีแยกตัวออกจากกนัในหน่ึงวนั



 

การแยกของน ้าจะตอ้งขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ น าท่านสู่ "เกำะปอดะ" เกาะแสนสวยอีกหน่ึงเกาะแห่ง

ทะเลกระบ่ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัแบบกล่องปิคนิค ท่ามกลางธรรมชาติ หลงัรบัประทานอาหารเสร็จแลว้ ทุกท่าน

สามารถเล่นน ้า อาบแดด พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

บ่ำย  มุ่งหน้าสู่ เกำะไก่เกำะหินปูนกลำงทะเลอนัดำมัน สญัลกัษณแ์ห่งทอ้งทะเลกระบ่ี น าท่านเล่นน ้า ด า

น ้าต้ืนดูปะการงัท่ีบริเวณ "อ่าวหลงัเกาะไก่" พบกบัฝงูปลาเสือมากมาย 

16.00น.  เดินทำงถึงท่ำเรือ ส่งท่ำนกลบัโรงแรมที่พกั(กระบี่)โดยสวสัดิภำพ พรอ้มกบัควำมประทบัใจ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั Krabi Resort   

วนัทีส่ำม  เที่ยวชมในตวัเมืองกระบี่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที่ โรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองจงัหวดักระบ่ีผ่ำนชมเมืองท่ีน่ำรักตำมสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คน
น่ารัก” น ำท่ำนแวะเก็บภำพสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ณ บริเวณสวนเจำ้ฟ้ำ ท่ำนจะเห็นเขำสองลูกสูง
ประมำณ 100 เมตร ขนำบแม่น ้ำกระบ่ีดำ้นหนำ้ตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี จำกนั้นน ำท่ำน
เก็บภำพคู่กบัอนุสำวรียปู์ด ำ เป็นจุดชมววิท่ีสวยงำมท่ีสุดของเมืองกระบ่ี ท่ำนสำมำรถมองเห็น เขำขนำบน ้ ำ 
ภูเขำสองลูกท่ีตั้ งอย่ำงโดดเด่นริมแม่น้ ำกระบ่ี และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบ่ีด้วย ใกล้ๆกับ
ประติมำกรรมปูด ำ จะมี "อนุสำวรียน์กออก" หรือนกอินทรี นกประจ ำถ่ินท่ีน่ี สำเหตุท่ีสร้ำงอนุสำวรียเ์ป็น
รูปปูด ำและนกออกเพรำะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง 

  จ ำ ก นั้ น น ำ ท่ ำ น ล ง เ รื อ ข้ ำ ม สู่ ชุ ม ช น เ ก า ะ ก ล า ง 
(Ecotourism) เกำะเล็กๆ ท่ีตั้งอยูก่ลำงแม่น ้ ำกระบ่ี ห้อม
ลอ้มดว้ยป่ำชำยเลนและปำกแม่น ้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์นบัพนั
ไร่ ท่ำนจะรู้สึกเหมือนหลุดมำอยู่อีก โลกหน่ึงท่ีมีแต่
ธรรมชำติ ควำมอบอุ่น และเป็นมิตรจำกชำวบำ้น เป็น
ชุมชนท่ียงัคงอนุ  รักษ ์วฒันธรรมไวไ้ดอ้ยำ่งดีเยี่ยม ชุมชนบำ้นเกำะกลำง เป็นชุมชนท่ีมีควำมผูกพนัธ์กบั
ทอ้งทะเลมำอยำ่ง ชำ้นำน จึงสำมำรถพบเห็นวิถีชีวิตท่ียงัคงควำมดั้งเดิมไดท่ี้น่ีอยำ่งไม่ยำก โดยมีกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ี น่ำสนใจ ก็อยำ่งเช่น กำรออกเรือไปดูวิถีชีวิตชำวประมง, กำรลอบปู, กำรสักหอย กำรท ำผำ้
ปำเตะ๊, กำรท ำเรือหวัโทงจ ำลอง 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ 

  สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำง เขำ้สู่สนำมกระบี่ 

21.20 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสนำมบินสุวรรณภูมิ   โดยเที่ยวบินที่ VZ345 

22.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภำพ 

 

 

รำยกำรท่องเที่ยวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั** 

 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ไมร่วมค่าทิปไกด ์300 บาท / ท่าน / ทริป 

 

เง่ือนไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมำยเหต ุ 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิควำมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

เดินทำง รำคำ / ทำ่น พกัเด่ียว 

วนัที่ 13-15 พฤศจกิำยน 63 9,999.- 2,000.- 


