
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง       ม.ีค.  - พ.ค.63 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กระบี ่– สระมรกต – น า้ตกรอ้น  

05.30 น.      คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 2 ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยีโดย
เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ   

06.40 น.        เหนิฟ้าสูจั่งหวัดกระบี ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 7910  

07.45 น. ถงึจังหวัดกระบี ่รถตูร้อรับทา่น เก็บสมัภาระขึน้รถปรับอากาศออกเดนิทาง  น าทา่นรับประทานอาหาร

เชา้(ติม่ซ า)(1)หลังอาหารออกเดนิทาง สู ่อ.คลองทอ่ม  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ หอ้งอาหาร  

13.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สระมรกต สระน ้าใสสวยสมีรกตใจกลางป่า ทีเ่กดิจากธารน ้าอุน่ของผนืป่าเขานอ 
  จจูี ้และไปเลน่น ้ากันตอ่ที ่น า้ตกรอ้น แชน่ ้าแรเ่พือ่สขุภาพกับสายน ้าแร ่ในอา่งอาบน ้าธรรมชาตทิีอ่ยู ่

  ในดงเงาไมอ้ันแสนจะรม่รืน่ สลับกับเลน่น ้าในธารน ้าเย็นดา้นลา่ง  
17.00น. น าทา่นเขา้พัก โรงแรมกระบี ่ลาพลาญา่ หรอืเทยีบเทา่ เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพักอสิระ ตามอัธยาศัย

และรับประทานอาหารเย็น (3) ณ.รา้นอาหาร จากนัน้น าทา่นเขา้พัก ตามอัธยาศัย 

 
 

 
   

 
 
 



วนัทีส่อง  กระบี ่– ทอ่งทะเลกระบี ่– ทะเลแหวก – ด าน า้ดปูะการงั  

07.00  น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)หลังอาหารออกเดนิทางลงเรอื 

09.00 น. น าทา่น ลงเรอืสปีดโบ๊ดทอ่งทะเลกระบี ่สมัผัสความงามของทอ้งทะเลกระบี ่ทีม่คีวามสวยงามแหง่
หนึง่ในโลกหมูเ่กาะนอ้ยใหญม่ากมาย ชมสนัทราย หรอื “ทะเลแหวก” ทีท่อดยาวเชือ่มระหวา่งเกาะ

ไกแ่ละ เกาะทบั ด าน ้าดปูะการังทีบ่รเิวณ เกาะไก ่ เพลดิเพลนิกับโลกใตท้ะเล และสมัผัสฝงูปลา
มากมายหลากสสีนัสวยงามบรกิารอาหารกลางวัน(5) (แบบปิกนกิ) บนเกาะปอดะ หลังอาหาร เดนิ

เลน่บนชายหาด เลน่น ้าทะเล สนุกสนาน กับฝงูปลานานาชนดิ ชมถ ้าพระนาง ชมการปีนหนา้ผาทีห่าด
ไรเ่ลย ์สมควรแกเ่วลากลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ เมอืงกระบี ่(อสิระอาหารเย็น)  ไดเ้วลาน าทา่นกลับเขา้โรงแรมพักผอ่นตาม

อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม  กระบี ่– วดัถ า้เสอื – เขาขนาบน า้ – ลานปูด า - กรงุเทพฯ  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) หลังอาหารเก็สมัภาระออกเดนิทาง หาซือ้ของฝากจาก 

  เมอืงกระบี ่ณ.รา้นจีอ้อ 

10.00 น. เดนิทางถงึ วดัถ า้เสอื ทีส่รา้งขึน้โดยหลวงพอ่จ าเนียร น าทา่น สกัการะขอพรจาก "เจา้แมก่วนอมิ "ซึง่มี
ความสงูใหญก่วา่ 5 เมตร ทีต่ัง้ประดษิฐานอยูภ่ายในวัดกราบไหว"้พระพทุธรปูหยกขาว "ศลิปะพมา่อายุ

นับรอ้ยปีและ"พระพทุธบาทจ าลอง" เสรมิสรา้งสริมิงคล  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.รา้นอาหาร 
13.00น. น าทา่นน ัง่เรอืชมสญัลกัษณ์ ของเมอืงกระบี ่เขาขนาบน า้ เขาขนาบน ้าเป็นเขาหนิปนูสองลกูสงู

ประมาณ 100 เมตร ตัง้เรยีงรายขนาบแมน่ ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมอืง ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกระบี ่
โดดเดน่ สวยงาม และดมูเีรือ่งราว หลังจากนัน้ถา่ยรปูเก็บความประทับใจ ณ.ลานปูด า ไดเ้วลน าทา่น

เดนิทางสูส่นามบนิ 
17.50น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่DD 7915 

19.15น. กลับถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ - กระบี ่- กรงุเทพฯ   
- คา่รถตู ้VIP       

- คา่ทีพั่กที ่กระบี ่2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )    
- คา่อาหารตามโปรแกรม      

- คา่เรอืน าเทีย่วทะเลกระบี ่4 เกาะ  
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายการ 

- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 
  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

- คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกสัง่เป็นพเิศษ  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
 

 
หมายเหต ุ รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับหมูค่ณะ เวลา ระยะทาง 

ธรรมชาตทิัง้นี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบรกิาร เพือ่ใหท้า่นเกดิความสขุในการทอ่งเทีย่ว 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

***กรณีทีล่กูคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี*** 
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

วนัที ่8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัที ่5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัที ่10-12 / 24-26 พ.ค.63 

9,900 1,800 


