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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,000 40 

11-14 เมษายน 63 3,999 1,000 40 

12-15 เมษายน 63 3,999 1,000 40 

1-4 พฤษภาคม 63 3,999 1,000 40 

 
วนัแรก         กรงุเทพฯ – กระบี ่

 
 

19.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย หนา้ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดักระบี ่โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ บรกิารอาหารว่างและ

เครือ่งดืม่บนรถ 

 
วนัทีส่อง         เขาขนาบน า้ - คลองสระแกว้ - สระมรกต – Hub Cafe - วดัถ า้เสอื 

                                                                                                                         เชา้/เทีย่ง/เย็น 

 
06.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ ณ จังหวดักระบี ่รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนตู ิม่ซ า  

เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่เขาขนาบน า้ สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง และยังเป็นสัญลักษณ์ส าคัญประจ าเมอืงกระบี ่เขา

ขนาบน ้าเกดิจากเขาสองลูกทีม่คีวามสูงประมาณ 100 เมตร ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตัว



 

เมอืง ดว้ยความโดดเดน่ และสวยงามนี ้ใครก็ตามทีม่าเยอืนตัวเมอืงกระบี ่ก็จะสามารถมองเห็นไดเ้ดน่ชดั 

ทีเ่ขาขนาบน ้ายังมเีรือ่งราวและความพเิศษหลายดา้น ทัง้ดา้นประวัตศิาสตร ์และแหล่งท่องเทีย่วทาง

ธรรมชาตสิวย ๆ ที่รอใหนั้กท่องเที่ยวน่ังเรือหัวโทง 

(เรอืโดยสารอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี)่ ไป

สมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ คลองสระแกว้ (ไมร่วมเรอืคายคั) 

เป็นคลองน ้าจืดที่สะอาดไหลเย็น เหมาะที่จะมา เที่ยว

เล่นพักผ่อน ลงเล่นน ้า หรือ พายเรือคายัคเล่น คลอง

แห่งนี้มบีรเิวณทีเ่ป็นตน้น ้า ทีม่นี ้าทีใ่สเขยีวอมฟ้า ซึง่จะ

ว่าไปก็คลา้ยกับ บลูลากูน(Blue Lagoon) ที่วังเวียง 

บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติที่มีความร่มรื่นมาก 

อากาศสดชืน่เย็นสบาย โดยจากตน้น ้าคลองสายนี้จะไหลพาดผ่านป่าพรุ จนไปโผล่ออกทะเลอันดามัน 

โดยมรีะยะทางประมาณ 2-3 กโิลเมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นไป สระมรกต ก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพรุอ้น มอีณุหภมูปิระมาณ 

30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวัน

เวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพรุอ้นลักษณะเป็น

สระ น ้ารอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 

30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่ารม่รืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านสู ่HUB Café หรอื C’MORE 

Mount Bar รา้นรมิเขา ววิสเีขยีวราย

รอบ เป็นอาคารสีน ้ าตาลรูปทรงที่มี

เอกลักษณ์สวยงาม น าท่านแวะพัก

ระหวา่งเดนิทางทีค่าเฟ่ฮปิๆตดิเขาแห่งนี ้



 

ชมความงามของธรรมชาตภิายนอกรา้น บรรยากาศและการตกแต่งรา้นที่ชวนใหห้ลงไหล  น าท่าน

เดนิทางสู ่วดัถ า้เสอื เป็นวัดทีไ่ดรั้บความศรัทธาจากผูค้น เราทา่นดา้นบนสามารถมองเห็นเมอืงกระบีไ่ด ้

เกอืบทัง้เมอืง ดา้นบนยอดเขามเีจดยี ์พระพทุธรปู องคใ์หญ่ มแีนวระเบยีงลอ้มรอบ สามารถชมววิไดท้ัง้

พระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก บางวันมทีะเลหมอกใหเ้ห็นอกีดว้ย ภายในบรเิวณวัดทัศนียภาพร่มรืน่ 

วัดมสีวนป่า มโีพรงถ ้า มเีพงิผาและถ ้า ทา่นสามารถเดนิไปไหวพ้ระและศกึษาธรรมชาตไิดด้ว้ย  

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 เขา้สูท่ ีพ่กั บรุธีารา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (จ.กระบี)่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม         ทา่เรอื - ไรเ่ลย ์- ถ า้พระนาง –ทะเลแหวก – เกาะไก ่– เกาะปอดะ  

                                                                                                                          เชา้/เทีย่ง/- 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 รถรอรับคณะจากโรงแรมเดนิทางสู่ท่าเรือ บรกิารเครือ่งดืม่ 

ขนม บรเิวณทา่เรอืสว่นตวั น าท่านลงเรอื Speed Boat มี

ความปลอดภัยดว้ยบรกิารเสือ้ชชูพี เดนิทางมุ่งหนา้ท่องทะเล

กระบี่ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)บนเรือบรกิารน ้ าดื่มเย็นๆ 

เทีย่วชมทะเลกระบี ่4 เกาะ จุดที ่1 ไรเ่ลย ์น าท่านสู่ หาด

ถ า้พระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 

ดา้นความสวยงาม น าชม'ถ ้าพระนาง 

ถ ้าศักดิ์สทิธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ 

กราบสักการะเพื่อความเป็นสริิมงคล 

อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผา

ระดับโลก ชมนักปีนผาทีม่าจากทั่วโลก 

ทีม่าทดสอบความสวยงามของหนา้ผา

หนิปนูแห่งนี้ จุดที ่2 น าท่านชม ทะเล

แหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่เกาะทับและเกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุ

วัน น าทา่นเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล จดุที ่3 เกาะไก ่ถา่ยรูป เกาะ

ไก ่เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถู่กทัง้ลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือ่น หัวไก ่เชญิทุกท่านถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย น าทา่นสู ่เกาะสี ่เกาะหนิปนูกลางทะเล เชญิทุกท่านด าน ้าดูปะการังทีส่วยงาม ชมฝูงปลา

เสอืทีม่มีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและ ปลาการต์ูน ทีม่มีากมาย จุดที ่4 เกาะปอดะ น าท่าน

ขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิกนกิ ท่ามกลางบรรยากาศใตท้วิสน สบายๆ ดว้ยเสยีง

คลืน่และสายลมทีพั่ด ใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลาย หลังอาหารเชญิทกุทา่นเลน่น ้าตามอัธยาศัย หลังจากนัน้

น าทา่นกลับขึน้ฝ่ัง 

 *อสิระอาหารเย็น* 

 เขา้สูท่ ีพ่กั บรุธีารา รสีอรท์ (จ.กระบี)่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ ี ่        กระบี ่สตรทีอารต์ - รา้นของฝากจ.กระบี ่- กรงุเทพฯ 

                                                                                                                           

เชา้/-/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูป  กระบี ่สตรทีอารต์ มทีัง้หมด 9 จุด จาก

ศลิปินเจา้ของผลงาน 9 คน อยู่ในโครงการถนนศลิปะเมอืง

กระบี ่Krabi Street Art Gallery ไดรั้บการสนับสนุนจากส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดกระบี ่แต่ละจุด

อยู่ไม่ไกลกันมากนักส าหรับใครทีช่อบเดนิสามารถเดนิตาม

หาแตล่ะภาพใหค้รบกนัได ้อยูบ่รเิวณ เมอืงกระบีเ่ลย  



 

*อสิระอาหารเทีย่ง* 

บา่ย แวะซือ้ของฝาก จ.กระบี ่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาหลากหลาย 

ทัง้ ขา้วสังขห์ยด เม็ดมะม่วงหมิพานต์คั่วโบราณ น ้าพรกิกุง้เสยีบ 

น ้าพรกิสมนุไพร ปลาฉิง้ฉา้ง ปลาหมกึ กุง้ สนิคา้ OTOP  

*อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ* 

23.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  3,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

   เตยีงเสรมิเพิม่ 500 บาท  
                         พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนีม้ัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

  คา่รถบสัปรับอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถิน่ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศก ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวงสทิธิ ์ในการยดึมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บมดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 



 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  

ค าสั่งของเจา้หนา้ที่รัฐ และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 


