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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
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. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

20.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่จังหวัดกระบี ่โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่บน

รถ 

 
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 

ทีเ่ขาขนาบ น ้ายังมเีรือ่งราวและความพเิศษ หลายดา้น ทัง้ดา้นประวัตศิาสตร ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตสิวย ๆ ทีร่อใหนั้กทอ่งเทีย่วน่ังเรอืหัวโทง (เรอืโดยสารอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของจังหวัดกระบี่) ไป

สมัผัสกนัอย่างใกลช้ดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่คลองสระแกว้ (ไมร่วมเรอืคายคั) เป็นคลองน ้าจดืทีส่ะอาดไหลเย็น เหมาะทีจ่ะมา 

เทีย่วเลน่พักผ่อน ลงเลน่น ้า หรอื พายเรอืคายัคเลน่ คลองแห่งนี้มบีรเิวณทีเ่ป็นตน้น ้า ทีม่นี ้าทีใ่สเขยีวอม

ฟ้า ซึง่จะว่าไปก็คลา้ยกบับลลูากนู(Blue Lagoon) ทีว่ังเวยีง  บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาตทิีม่คีวามร่ม

รืน่มาก อากาศสดชืน่เย็นสบาย โดยจากตน้น ้าคลองสายนี้จะไหลพาดผ่านป่าพรุ จนไปโผลอ่อกทะเลอัน

ดามัน โดยมรีะยะทางประมาณ 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 ้

หลงใหล  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 เลตรงั บตูคิ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ (จ.ตรงั) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

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

                                                                                                                         เชา้/เทีย่ง/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่เรอืปากเมง  เรอืออกจาก

ทา่เรอื มุ่งหนา้สู่ เกาะมกุ  หนึง่ใน Unseen in 

Thailand ถงึเกาะมุก ลอยตวัเขา้สู ่ ถ า้มรกต  ซึง่

ปากทางเขา้ถ ้าเป็นโพรงเล็กๆ สงูพน้ระดบัน ้าพอที่

เรอืลอดได ้แต่  เราจะตอ่แถวกนัเขา้ไป ระยะทาง 
80 เมตร บรเิวณปากทางเขา้ถ ้ามแีสงจากภายนอก

สะทอ้นกบัน ้าภายในถ ้าท าใหเ้ห็นน ้าเป็นสเีขยีว

มรกต ดแูปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิง่ เมือ่พน้

ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึง่จะเห็นหาดทรายขาว

สะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูชนั ดา้นบนเป็น

ทอ้งฟ้า ลกัษณะเหมอืนปลอ่งภเูขาไฟ นับเป็น

ความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว ้ออกเดนิทาง

มุ่งสูเ่กาะกระดาน และอิม่อร่อยกบั อาหารเทีย่งบนเรอื (บฟุเฟต)์ รสชาตแิบบคนใตแ้ท ้ๆ  

บา่ย เรอืจอดหนา้อุทยานฯ ของ เกาะกระดาน จดุที ่ 1 สมัผัสกบัหาด

ทรายขาวละเอยีดเหมอืนแป้ง และน ้าใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึง่

ทอดยาวจากชายหาดดา้นเหนือถงึชายฝ่ัง ชมฝูงปลาหลากสแีหวก

ว่ายอย่างสวยงาม เรอืน าลกูคา้ด าน ้าตอ่กนัที ่เกาะกระดาน จดุที ่2 

พร ้อมหยอกลอ้กบัหมู่ปลาหลากสทีีอ่อกมาคอยตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่ว ตอ่จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่กาะเชอืก เดนิทางถงึ เกาะ

เชอืก  ซึง่เป็นเป็นเกาะหนิเล็กๆ ไรห้าด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มี

กระแสน ้าเชีย่ว จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอยชว่งพยุงตวัเวลาด าน ้า จงึเป็น

ทีม่าของชือ่เกาะ ลงน ้าดปูะการังอ่อนหลากส ีทีป่กตแิลว้จะพบแตใ่นน ้าลกึ สามารถพบเห็นไดท้ีร่ะดบัน ้า

ไม่ลกึนักทีเ่กาะเชอืกนี้เทา่นัน้ อสิระทกุทา่นเดนิชอ้ปป้ิงและทานอาหารเย็น ถนนคนเดนิตรงั เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีผู่ค้นชอบมาเดนิในยามค า่คนื มรีา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะของกนิอร่อยๆ สถานที่ อยู่หนา้ 

สถานีรถไฟตรังเลยครับ 

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

 

วนัทีส่ ี ่        สตรทีอารท์เมอืงตรงั - ครสิตจกัรตรงั - รา้นของฝากจ.ตรงั - กรงุเทพ 

                                                                                                                            เชา้/-/- 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้เทีย่วชม Street Art เมอืงตรงั  ใครว่าภาพเขยีนบนก าแพงแบบสตรทีอารท์ จะมอียู่แค่

สงขลาเสมอไป แตจ่รงิๆ แลว้มทีีจ่ังหวัดตรังดว้ย ซึง่ภายในเมอืงตรังเองก็จะมจีุดแสดงศลิปะทีเ่ป็นสตรที

อารท์ทัง้หมด 3 แห่งดว้ยกนั แลว้รูปภาพทัง้หมดก็จะเ   ป็นรูปภาพวาดแบบ 3 มติ ิทีร่ับรองเลยว่าคณุจะ

ไดรู้ปสวยๆ กลบัไปอวดเพือ่นอย่างแน่นอน  น าทา่นถา่ยรูป ครสิตจกัรตรงั  ความน่าสนใจของเมอืงตรัง

อกีหนึง่อย่าง ก็คอืจะม ี “ครสิตจักรตรัง ” โบสถค์รสิตอ์ายุเกา่แกเ่กอืบ 100 ปี แตก่็ไดม้กีารปรับเปลีย่น 

และบูรณะเรือ่ยมา ถงึแมจ้ะไม่ใชโ่บสถใ์นรูปแบบเดมิรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ แตก่็ยังคงมกีลิน่อายของความเป็น

ดัง้เดมิอยู่ ความโดดเดน่ของครสิตจักรนี้จะเห็นโดดเดน่เป็นสเีหลอืง แตท่ว่าไม่ใชส่เีหลอืงทัว่ไป แตเ่ป็น

สเีหลอืงของสปีูนปั้น จงึเพิม่ความคลาสสกิใหโ้บสถ์ แห่งนี้ดสูวยงาม และมคีวามวนิเทจ เหมาะกบัการ

ถา่ยรูป *อสิระอาหารเทีย่ง*  



บา่ย แวะซือ้ของฝากชือ่ดงั จ.ตรงั หมยูา่งเมอืงตรงั หมูย่างเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนใคร รสชาตกิลมกลอ่ม 

หอมหวาน ซึง่คณุไม่ควรพลาดทีจ่ะน าไปเป็นของฝากใหก้บัคนทีค่ณุรัก  และ ขนมเป๊ียะซอย 9 ของ

ฝากทีข่ายดทีีส่ดุในเมอืงตรัง ขนมเป๊ียะซอย 9 สดุยอดความอร่อยของขนมเป๊ียะสตูรพเิศษ หลงัจากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลบั 

เย็น *อสิระอาหารค า่ 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 20 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 หรอืคา่ใชจ้่ายเ พิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

 


