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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 40 

11-14 เมษายน 63 3,999 1,500 40 

12-15 เมษายน 63 3,999 1,500 40 

1-4 พฤษภาคม 63 3,999 1,500 40 

 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ - กระบี ่
 

19.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จังหวดักระบี ่โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บน

รถ 

 
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 ทีร่อใหนั้กทอ่งเทีย่วน่ังเรอืหัวโทง (เรอืโดยสารอกีหนึง่สญัลักษณ์ของจังหวัดกระบี)่ ไป

สมัผัสกนัอยา่งใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่คลองสระแกว้ (ไมร่วมเรอืคายคั) เป็นคลองน ้าจดืทีส่ะอาดไหลเย็น เหมาะทีจ่ะมา 

เทีย่วเลน่พักผอ่น ลงเลน่น ้า หรอื พายเรอืคายคัเลน่ คลองแหง่นีม้บีรเิวณทีเ่ป็นตน้น ้า ทีม่นี ้าทีใ่สเขยีวอม

ฟ้า ซึง่จะว่าไปก็คลา้ยกับบลูลากนู(Blue Lagoon) ทีว่ังเวยีง บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามร่ม

รืน่มาก อากาศสดชืน่เย็นสบาย โดยจากตน้น ้าคลองสายนีจ้ะไหลพาดผา่นป่าพร ุจนไปโผล่ออกทะเลอัน

ดามนั 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

บรรยากาศและการตกแต่งรา้นทีช่วนใหห้ลงใหล น าท่านเดนิทางสู่ วดัถ า้เสอื เป็นวัดที่ไดรั้บความ

ศรัทธาจากผูค้น เราท่านดา้นบนสามารถมองเห็นเมอืงกระบีไ่ดเ้กอืบทัง้เมอืง ดา้นบนยอดเขามเีจดีย ์

พระพทุธรปู องคใ์หญ ่มแีนวระเบยีงลอ้มรอบ สามารถชมววิไดท้ัง้พระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์ก บาง

วันมทีะเลหมอกใหเ้ห็นอกีดว้ย ภายในบรเิวณวัดทัศนียภาพร่มรืน่ วัดมสีวนป่า มโีพรงถ ้า มเีพงิผาและถ ้า 

ทา่นสามารถเดนิไปไหวพ้ระและศกึษาธรรมชาตไิดด้ว้ย  



 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 เขา้สูท่ ีพ่กั เลตรงั บตูคิ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (จ.ตรงั) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม         ทา่เรอืปากเม็ง - เกาะมกุ - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชอืก – ถนนคนเดนิตรงั 

                                                                                                                         เชา้/เทีย่ง/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืปากเมง เรือออกจาก

ท่าเรือ มุ่งหนา้สู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in 

Thailand ถึงเกาะมุก ลอยตัวเขา้สู่ ถ า้มรกต ซึง่

ปากทางเขา้ถ ้าเป็นโพรงเล็กๆ สงูพน้ระดับน ้าพอที่

เรือลอดได ้แต่ เราจะต่อแถวกันเขา้ไป ระยะทาง 
80 เมตร บรเิวณปากทางเขา้ถ ้ามแีสงจากภายนอก

สะทอ้นกับน ้ าภายในถ ้าท าใหเ้ห็นน ้ าเป็นสีเขียว

มรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอยา่งยิง่ เมือ่พน้

ปากถ ้าออกมาอีกดา้นหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาว

สะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสูงชัน ดา้นบนเป็น

ทอ้งฟ้า ลักษณะเหมอืนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว ้ออกเดนิทางมุง่สู่

เกาะกระดาน และอิม่อร่อยกับ อาหารเทีย่งบนเรอื (บุฟเฟต)์ 

รสชาตแิบบคนใตแ้ท ้ๆ  

บา่ย เรอืจอดหนา้อทุยานฯ ของ เกาะกระดาน จุดที ่1 สัมผัสกับหาด

ทรายขาวละเอยีดเหมอืนแป้ง และน ้าใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึง่

ทอดยาวจากชายหาดดา้นเหนือถงึชายฝ่ัง ชมฝูงปลาหลากสแีหวก

วา่ยอยา่งสวยงาม เรอืน าลกูคา้ด าน ้าตอ่กนัที ่เกาะกระดาน จดุที ่2 

พร อ้มหยอกล อ้กับหมู่ ปลาหลากสีที่ อ อกมาคอยต อ้น รับ

นักทอ่งเทีย่ว ตอ่จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่กาะเชอืก เดนิทางถงึ เกาะ

เชอืก  ซึง่เป็นเป็นเกาะหนิเล็กๆ ไรห้าด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มกีระแสน ้าเชีย่ว จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอย

ชว่งพยงุตัวเวลาด าน ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่เกาะ ลงน ้าดปูะการังออ่นหลากส ีทีป่กตแิลว้จะพบแต่ในน ้าลกึ 

สามารถพบเห็นไดท้ีร่ะดับน ้าไมล่กึนักทีเ่กาะเชอืกนีเ้ทา่นัน้ อสิระทุกท่านเดนิชอ้ปป้ิงและทานอาหารเย็น 

ถนนคนเดนิตรงั เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีผู่ค้นชอบมาเดนิในยามค ่าคนื มรีา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะของ

กนิอรอ่ยๆ สถานทีอ่ยูห่นา้ สถานรีถไฟตรังเลยครับ 

 เขา้สูท่ ีพ่กั เลตรงั บตูคิ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (จ.ตรงั) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่ ี ่        สตรทีอารท์เมอืงตรงั - ครสิตจกัรตรงั - รา้นของฝากจ.ตรงั - กรงุเทพ 

                                                                                                                            เชา้/-/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้เทีย่วชม Street Art เมอืงตรงั ใครว่าภาพเขยีนบนก าแพงแบบสตรทีอารท์จะมอียู่แค่

สงขลาเสมอไป แตจ่รงิๆ แลว้มทีีจั่งหวัดตรังดว้ย ซึง่ภายในเมอืงตรังเองก็จะมจีดุแสดงศลิปะทีเ่ป็นสตรที

อารท์ทัง้หมด 3 แห่งดว้ยกัน แลว้รูปภาพทัง้หมดก็จะเ  ป็นรูปภาพวาดแบบ 3 มติ ิทีรั่บรองเลยว่าคุณจะ

ไดรู้ปสวยๆ กลับไปอวดเพือ่นอยา่งแน่นอน น าท่านถ่ายรูป ครสิตจกัรตรงั ความน่าสนใจของเมอืงตรัง
อกีหนึง่อย่าง ก็คอืจะม ี“ครสิตจักรตรัง” โบสถค์รสิตอ์ายุเก่าแกเ่กอืบ 100 ปี แต่ก็ไดม้กีารปรับเปลีย่น 

และบรูณะเรือ่ยมา ถงึแมจ้ะไมใ่ชโ่บสถใ์นรูปแบบเดมิรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แต่ก็ยังคงมกีลิน่อายของความเป็น

ดัง้เดมิอยู ่ความโดดเดน่ของครสิตจักรนีจ้ะเห็นโดดเดน่เป็นสเีหลอืง แตท่วา่ไมใ่ชส่เีหลอืงทั่วไป แต่เป็น

สเีหลอืงของสปีูนปั้น จงึเพิม่ความคลาสสกิใหโ้บสถแ์ห่งนี้ดูสวยงาม และมคีวามวนิเทจเหมาะกับการ

ถา่ยรปู *อสิระอาหารเทีย่ง*  

บา่ย แวะซือ้ของฝากชือ่ดงั จ.ตรงั หมยูา่งเมอืงตรงั หมยูา่งเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร รสชาตกิลมกล่อม 

หอมหวาน ซึง่คุณไม่ควรพลาดทีจ่ะน าไปเป็นของฝากใหก้ับคนทีคุ่ณรัก และ ขนมเป๊ียะซอย 9 ของ



 

ฝากทีข่ายดทีีส่ดุในเมอืงตรัง ขนมเป๊ียะซอย 9 สดุยอดความอร่อยของขนมเป๊ียะสตูรพเิศษ หลังจากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลับ 

เย็น *อสิระอาหารค า่ 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 

 

 


