
 

CODE: IT01 Mono กระบี ่4D2N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
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. พรอ้มกนั  ณ จุดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย- ญีปุ่่ น ดนิแดง ) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู่  จงัหวดั กระบี่  โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ บรกิารอาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่บนรถ 

 

 



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

                                                                                                                         เชา้/เทีย่ง/เย็น 

 
06.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ ณ จังหวัดกระบี ่รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนตู ิม่ซ า  

เชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่เขาขนาบน า้ สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง และยังเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัประจ าเมอืงกระบี่  เขา

ขนาบน ้าเกดิจากเขาสองลกูทีม่คีวามสงูประมาณ 100 เมตร ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตวั

เมอืง ดว้ยความโดดเดน่ และสวยงามนี้ ใครก็ตามทีม่าเยอืนตวัเมอืงกระบี ่ก็จะสามารถมองเห็นไดเ้ดน่ชดั 

ที่ เขาขนาบ น ้ายังมเีรือ่งราวและความพเิศษ หลายดา้น 

ทัง้ดา้นประวัตศิาสตร ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตสิวย ๆ ทีร่อให ้ นักทอ่งเทีย่ว น่ังเรอืหัวโทง  

(เรอืโดยสาร อกีหนึง่สญั ลกัษณ์ของจังหวัดกระบี่ ) ไป

สมัผัสกนัอย่างใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิ ทางสู ่คลองสระแกว้  (ไมร่วมเรอืคายคั ) 

เป็นคลองน ้าจดืทีส่ะอาดไหลเย็น เหมาะทีจ่ะมา เทีย่ว

เลน่พักผ่อน ลงเลน่น ้า หรอื พายเรอืคายัคเลน่ คลอง

แห่งนี้มบีรเิวณทีเ่ป็นตน้น ้า ทีม่นี ้าทีใ่สเขยีวอมฟ้า ซึง่จะ

ว่าไปก็คลา้ยกบั บลลูากนู (Blue Lagoon) ทีว่ังเวยีง  

บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามร่มรืน่มาก 

อากาศสดชืน่เย็นสบาย โดยจากตน้น ้าคลองสายนี้จะ

ไหลพาดผ่านป่าพรุ จนไปโผลอ่อกทะเลอันดามัน โดยมี

ระยะทางประมาณ 2-3 กโิลเมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นไป สระมรกต ก าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต า่ภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มอีุณหภมูปิระมาณ 

30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวัน

เวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต า่ภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลกัษณะเป็น

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

30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บา่ย น าทา่นสู ่HUB Café หรอื C’MORE 

Mount Bar รา้นรมิเขา ววิสเีขยีวราย

รอบ เป็น อาคารสนี ้าตาลรูปทรงทีม่ี

เอกลกัษณ์ สวยงาม น าทา่น แวะพัก

ระหว่างเดนิทางทีค่าเฟ่ฮปิๆตดิเขาแห่งนี้ 

ชมความงามของธรรมชาตภิายนอกรา้น 

บรรยากาศและการตกแตง่รา้นทีช่วนให ้

หลงไหล  น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัถ า้เสอื  เป็นวัดทีไ่ดร้ับความศรัทธาจากผูค้น เรา ทา่นดา้นบนสามารถ

มองเห็นเมอืงกระบีไ่ดเ้กอืบทัง้เมอืง ดา้นบนยอดเขามเีจดยี ์พระพุทธรูป องคใ์หญ่ มแีนวระเบยีงลอ้มรอบ 

สามารถชมววิไดท้ัง้พระอาทติยข์ ึน้และพระอาทติยต์ก บางวันมทีะเลหมอกใหเ้ห็นอกีดว้ย ภายในบรเิวณ

วัดทศันียภาพร่มรืน่ วัดมสีวนป่า มโีพรงถ ้า มเีพงิผาและถ ้า ทา่นสามารถเดนิไปไหว ้ พระและศกึษา

ธรรมชาตไิดด้ว้ย  

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 

 รถรอรับคณะ จากโรงแรม เดนิทางสูท่า่เรอื บรกิารเครือ่งดืม่ 

ขนม บรเิวณทา่เรอืสว่นตวั  น าทา่นลงเรอื Speed Boat มี

ความปลอดภยัดว้ย บรกิาร เสือ้ชชูพี เดนิทางมุ่งหนา้ทอ่งทะเ ล

กระบี ่ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที )บนเรอืบรกิาร น ้าดืม่เย็นๆ  

เทีย่วชมทะเลกระบี ่ 4 เกาะ  จดุที ่1 ไรเ่ลย์ น าทา่นสู ่หาด

ถ า้พระนาง  ชายหาดทีส่วยงามระดบัโลก ตดิอันดบั  1 ใน 10 

ดา้นความสวยงาม น าชม 'ถ ้าพระนาง ถ ้าศกัด ิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอื

ของชาวเรอื กราบสกัการะเพือ่ความ

เป็นสริมิงคล อ่าวไร่เลย ์ตะวันออก 

สถานทีปี่นผาระดบัโลก ชมนักปีนผา

ทีม่าจากทัว่โลก ทีม่าทดสอบความ

สวยงามของหนา้ผาหนิปูนแห่งนี้  จดุที ่

2 น าทา่นชม ทะเลแหวก Unseen in 

Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาว

ระหว่างเกาะไก ่เกาะทบัและเกาะหมอ้ เกดิข ึน้ไดท้กุวัน น าทา่นเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบว่าทา่นได ้

เดนิอยู่กลางทอ้งทะเล  จดุที ่3 เกาะไก่ ถา่ยรูป เกาะไก ่เกาะหนิปูนกลางทะเลทีถ่กูทัง้ลมและฝน กดั

กลอ่นเป็นเขารูปร่างเหมือ่น  หัวไก ่เชญิทกุทา่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั น าทา่นสู ่เกาะสี ่เกาะหนิปูนกลาง

ทะเล เชญิทกุทา่นด าน ้าดปูะการังทีส่วยงาม ชมฝูงปลาเสอืทีม่มีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและ 

ปลาการต์นู ทีม่มีากมาย จดุที ่4 เกาะปอดะ น าทา่นขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิกนกิ  

ทา่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลมทีพ่ัด ใหท้กุทา่นไดผ้่อนคลาย หลงั

อาหารเชญิทกุทา่นเลน่น ้าตามอัธยาศยั หลงัจากนัน้น าทา่นกลบัขึน้ฝ่ัง 

 *อสิระอาหารเย็น* 

 เขา้สูท่ ีพ่กั บรุธีารา รสีอรท์ (จ.กระบี)่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ ี ่        กระบี ่สตรทีอารต์ - รา้นของฝากจ.กระบี ่- กรงุเทพฯ 

                                                                                                                           เชา้/-/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะถา่ยรูป  กระบี ่สตรทีอารต์  มทีัง้หมด 9 จุด จาก

ศลิปินเจา้ของผลงาน 9 คน อยู่ในโครงการถนนศลิปะเมอืง

กระบี ่Krabi Street Art Gallery ไดร้ับการสนับสนุนจากส านักงาน

ศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ การ

ทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดกระบี ่ แตล่ะจุด

อยู่ไม่ไกลกนัมากนักส าหรับใครทีช่อบเดนิสามารถเดนิตาม

หาแตล่ะภาพใหค้รบกนัได ้อยู่บรเิวณ เมอืงกระบีเ่ลย  

*อสิระอาหารเทีย่ง* 

บา่ย แวะซือ้ของฝาก จ .กระบี่ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาหลากหลาย 

ทัง้ ขา้วสงัขห์ยด เม็ดมะม่วงหมิพานตค์ัว่โบราณ น ้าพรกิกุง้เสยีบ 

น ้าพรกิสมุนไพร ปลาฉิง้ฉา้ง ปลาหมกึ กุง้ สนิคา้ OTOP  

*อสิระอาหารเย็น ณ จดุพกัรถ* 

23.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

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

   เตยีงเสรมิเพิม่ 500 บาท  
                         พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนี้มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

  คา่รถบัสปรับอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถิน่ ตามทีร่ะบุในรายการ 

  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

  คา่ใชจ้่ายของมัคคเุทศก ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

  คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร  ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจ าทกุกรณี 

หมายเหต ุ  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  

ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ  หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 


