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วนัแรก   สนามบินกระบี ่- ชมน ้าตกรอ้น - ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอนัดามนัแบบ 180 

องศาที่ดรากอ้นวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง - เขา้สู่ที่พกั 
 

...... น.  เดินทางสู่ จ. กระบี ่โดยสายการบิน............ เท่ียวบิน.................  

...... น.  เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ว ( คนขบัรถตูน้ าท่านออกเดินทาง ) 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางไป “น ้ าตกรอ้น” นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen  Thailand อีก

แห่งหนึ่งของจังหวัดกระบ่ี ตัวน า้ตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม ซ่ึงกใ็กล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่าง

อาบน ้าธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน ้าตกที่ไหลหล่ันลงมา จากเนินเขา สายน ้าแร่ ที่ไหลมา

พร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน า้พุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม 

ธรรมชาติ มีสารก ามะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง

สามารถอาบน า้ได้ บริเวณธารน า้ตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหล่ันกันมาตามธรรมชาติ ในน า้พุ

ร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เชื่อว่าสามารถบ าบัดอาการไขข้ออักเสบ 

ปวดหลัง และเก่ียวกับผิวหนังได้  จากนั้นน าท่านไปชม “สระมรกต” ที่มีน า้ใสเป็นสเีขียวอมฟ้า 

สวยมากๆเหมือนสมีรกตเลยทีเดียว เป็นสระน า้ที่มีก าเนิดมาจากธาร เป็นสระน า้กลางป่าขนาด

ใหญ่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และดื่มด ่ากับความงดงามของสระมรกต  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปร้านคาเฟ่ชิคๆ “Dragon View Bar & Restaurant” เป็นคาเฟ่น้อง

ใหม่มาแรงของกระบ่ีที่บรรยากาศดีมาก ร่มรื่น 

วิวดีมากๆ มองเหน็ทะเลอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย 

และยอดเขาหงอนนาค ท่านจะได้ชมวิวทะเลอัน

ดามัน และภูเขาพร้อมๆ กันเลย ตัวร้านส่วน

ใหญ่ท าจากไม้ไผ่ ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ และ

โดดเด่นไปพร้อมๆ กัน ด้วยรูปทรงแปลกตา  

ภายในร้านมีที่นั่งให้เลือกเยอะพร้อมมุมถ่ายรูป

สดุชิคที่แค่เหน็แล้วต้องร้องว้าว เพราะเป็นที่นั่งอยู่บนไม้ไผ่ที่เอามาไขว้กัน ลักษณะเหมือนกับ
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เป็นที่นั่งยื่นออกไปในทะเลเลยกว่็าได้ และภายในร้านยังมีบริการเมนูอาหาร เครื่องดื่ม ของ

หวาน เหมาะกับการมาพักผ่อน นั่งชิลๆ  

 

 

 

 

 
 

 
 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั ( โรงแรมตำมแพ็กเกจทีท่่ำนเลือก )  
 

 
 

วนัที่สอง รถมารบัไปส่งท่าเรือ - โปรแกรมทวัรด์ าน ้า 4 เกาะ - หาดถ ้าพระนาง   

                ชมความงดงามและความอศัจรรยข์องทะเลแหวก Unseen in Thailand  

                เกาะไก่ - เกาะปอดะ - เขา้สู่ที่พกั 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (1) 
 

 

08:15 น./  จากนั้นรถมารับไป “ท่าเรือหาดนพรตันธ์ารา” เชค็อินที่ท่าเรือ รับฟังค าแนะน าและข้อปฏบัิติ 

08.30 น.  ขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

09:20 น. น าท่านเดินทางสู่ หาดถ ้าพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เยี่ยมชม ถ า้ 

พระนาง สถานที่ตั้งของศาลเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ขอพรขอให้โชคดีก่อนออก

เดินเรือเพื่อท าการประมงของชาวเรือ เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ขอพร จะสมหวังในสิ่งที่ตน

ปรารถนา เพื่อให้สิ่งที่บนบานประสบผล ผู้กราบไหว้ต้องน าปลัดขิกมาถวาย ท าให้รอบๆศาล

ของพระนางจึงเตม็ไปด้วยปลัดขิกน้อยใหญ่จ านวนมาก นอกจากนี้  หาดพระนางยังเป็นชายหาด

ที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจงัหวัดกระบี่ หาดทรายขาวน า้ใส รายล้อมด้วยเขาหินปูนอันเป็น 
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เอกลักษณ์ เป็นที่นิยมส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นปีนหน้าผา พายเรือคายัค อาบแดด พักผ่อน 

เป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

10:30 น.  น าท่านชื่นชมธรรมชาติอัศจรรย์ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายขาวสะอาดที่จะ

ปรากฏให้เห็นเมื่อยามน ้าลด จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ จุดแวะชม

ถ่ายรูปยอดนิยม น าท่านเดินบนสนัทรายราวกับก าลังเดินอยู่ท่ามกลางท้องทะเลรายล้อมด้วยน า้

ทะเลเขียวมรกต จากนั้นพาท่านล่องเรือถ่ายรูปและชม เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้ง

ลมและฝนกัดกร่อนกลายเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ นับเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินที่ไม่ควรพลาด 

บริเวณรอบเกาะไก่เป็นจุดด าน า้ตื้นอีกจุดที่เป็นที่นิยม เชิญท่านด าน า้ดูปะการังสวยงาม ฝูงปลา

เสอื ปลานกแก้ว ดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน 
 

12:00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวนัแบบบปิกนิก (2) ท่ามกลางบรรยากาศ

หาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน า้ทะเลสีเขียวมรกต ผ่อนคลายสบายๆไปกับเสียงคล่ืนและสาย

ลม หลังรับประทานอาหารเที่ยง อิสระให้ท่านได้เล่นน า้ อาบแดด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 

14:00 น.  เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรตันธ์ารา  
 

 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั ( โรงแรมตำมแพ็กเกจทีท่่ำนเลือก )  
 

 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

 

  
 

วนัที่สาม บา้นตน้ไมค้าเฟ่ (The Tree House Cafe) - แวะรา้นของฝาก – แวะชมเขาขนาบ

น ้า “อนุสาวรียปู์ด า” - วดัถ ้าเสือ – สนามบินกระบี ่
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (3) 
 

จากนั้ น น าท่านเดินทางไป “บ้านต้นไม้คาเฟ่” The Tree 

House Cafe Krabi ค า เฟ่ แ ล ะ ร้ าน อ าห ารสุ ด น่ ารั ก  ใน

บรรยากาศอันร่มรื่น ภายในร้านมีหลายโซนให้ท่านได้เลือกนั่ง

ชิลๆ ทั้งในโซนห้องแอร์ด้านบน ที่นั่งริมสระน า้ ที่นั่งในสวน ที่
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นั่งริมล าธาร ที่นั่งบนบ้านต้นไม้ แต่ละจุดตกแต่งน่ารักมากๆ เป็นคาเฟ่ร่มรื่นรายล้อมไปด้วย

ต้นไม้ได้อย่างลงตัวมากๆ นอกจากบรรยากาศดีแล้ว เมนูเครื่องดื่มรสชาติดีมากๆ อาท ิเสาวรส

โซดา พันซ์ผลไม้รวม และกาแฟกะท ิกาแฟที่มีไอศกรีมกะทิเป็นทอ็ปป้ิงด้านบน รสชาติเข้มข้น

หวานมัน นอกจากเมนูเครื่องดื่ม ของหวานก็มี ทั้งเค้ก ทั้งโทสต์ และยังมีอาหารให้เลือก

หลากหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั   
 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบ่ี พาท่านแวะซ้ือของฝาก “รา้นจ้ีออ” ร้านขายของ

ฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถ่ินของจังหวัดกระบ่ี อาทิ อาหารทะเลแห้ง ท๊อฟฟ่ีถ่ัว 

ท๊อฟฟ่ีมะพร้าว ขนมเต้าส้อไส้ถ่ัว น ้าพริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซ้ือตาม

อัธยาศัย จากนั้น น าท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน ้า” ให้ท่านได้เกบ็ภาพวิวภเูขาสองลูกที่ตั้งสูง

ตระหง่านขนาบแม่น า้ทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และ

ยังมีรูปป้ันอนุสาวรีย์ปูด าตัวใหญ่ ซ่ึงเป็นอีกจุดเช็คอินยอดนิยมที่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาว

ท้องถ่ินรู้จักกันเป็นอย่างดี  จากนั้นน าท่านไป

ชม “วัดถ ้ าเสือ” ซ่ึงห่างจากสนามบินกระบ่ี

ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีพื้ นที่ประมาณ 

200 ไร่ อดีตเคยเป็นป่าที่อยู่อาศัยของเสือ 

ชาวบ้านเคยได้ยินเสียงค ารามของเสืออยู่

บ่อยครั้ ง ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีถ ้า

ธรรมชาติ  จึ งเรียกขาน กัน ว่า วัดถ ้ า เสือ  

นอกจากนี้  บนยอดเขาของวัดถ า้เสือยังเป็นจุด

ชมวิว 360 องศา ที่มีชื่อเสยีงมาก ทางขึ้นเป็นบันไดทั้งสิ้น 1,237 ขั้น สร้างโดยพุทธศาสนิกชน 
 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั   
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อท าการเชค็อินตั๋วเครื่องบินและสมัภาระ  
 

...........  เดินทางกลับ สนามบิน................ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........ 
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...........  เดินทางถึงสนามบิน............กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ........ 

 

** กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไข

ดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

อตัราค่าแพ็กเกจทวัรก์ระบี ่3 วนั 2 คืน  

 

 

โรงแรม ปาหนนั อ่าวนาง (Panan krabi Resort)  (จองวนัน้ี – 31 มีนาคม 64) 

 
 

 

 

 

Room type จ านวน ราคา  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( เสริมเตียง )  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก  

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( ไมเ่สริมเตียง ) 

ค่าพกัเดี่ยว 

 

Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 5,390 5,090 4,590 1,200  

Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,290 3,990 3,490 1,200  

Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 3,790 3,490 2,290 1,200  

Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,390 3,090 2,590 1,200  
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โรงแรม โคซ่ี กระบี ่อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวนัน้ี – 31 มีนาคม 2564) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Room type จ านวน ราคาผูใ้หญ่  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( เสริมเตียง )  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก  

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

ค่าพกัเดี่ยว 

COSI Room 2-3 ท่าน 5,590 

ไม่มีเตียงเสริม 

5,090 1,500 

COSI Room 4-5 ท่าน 4,390 3,890 1,500 

COSI Room 6-7 ท่าน 3,990 3,490 1,500 

COSI Room 8–9 ท่าน 3,690 3,190 1,500 
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โรงแรม ซี ซีคเกอร ์กระบี ่รีสอรท์ (Sea Seeker Krabi Resort)   (จองวนัน้ี – 31 มีนาคม 64)  

***  พีเรียดช่วงสงกรานต ์13 - 15 เมษายน 64 รบกวนเช็คราคาอีกครั้ง *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room type จ านวน ราคาผูใ้หญ่  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( เสริมเตียง )  

ราคาผูใ้หญ่  

2 ท่าน พกักบัเด็ก  

ต า่กว่า 11 ขวบ  

( ไม่เสริมเตียง ) 

ค่าพกัเดี่ยว 

Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 5,290 5,090 4,490 1,300 

Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,090 3,790 3,290 1,300 

Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 3,790 3,490 2,990 1,300 

Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,590 3,290 2,790 1,300 
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อตัรานี้ รวม 

✓ โรงแรมที่พัก 2 คนื พร้อมอาหารเช้า 

✓ ทวัร์ด าน า้ รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เจ้าหน้าทีดู่แล อุปกรณ์ด าน า้ตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนยีม

อุทยาน รวมอาหารกลางวัน น า้ดื่ม ผลไม้ 

✓ รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการท ากิจกรรมเดย์ทวัร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินไป – กลบั กรุงเทพฯ - กระบี ่ 

✓ ค่าอาหารมื้ออิสระ 

✓ ค่าบัตรเข้าชมค่าธรรมเนียมอุทยาน ส าหรับทวัร์วันแรก และวันสดุท้าย  

✓ ค่าทิปคนขบัรถ พนกังานบริการ (ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้) 
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทวัร์ 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้) 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพ็กเกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 

 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สำมำรถเดินทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และ

โรงแรมที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หักค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาท ิค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 
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4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจ้งล่วงหน ้าอย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

 

 

การช าระเงิน 

✓ กรณีจองแพ็กเกจ กรุณาช าระเงินเต็มจ านวน ภายใน 24 ชม. เนือ่งจากราคาโรงแรม

อาจมีการปรบัข้ึน และหอ้งอาจเต็ม 

✓ ในกรณีลูกคา้ใหจ้องตัว๋เครื่องบินดว้ย รบกวนช าระค่าทวัรท์ั้งหมดภายใน 4 ชม. 

เนือ่งจากตัว๋เดี่ยวตอ้งช าระเงินทนัท ีมิฉะนั้นราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน  

หมายเหตุ  
 

 กรุณำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำชำ้กว่ำเวลำทีร่ถออกเดินทำง ท ำใหท่้ำน  ตกท

ริปท่องเทีย่ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน า้งาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 


