
 

 
• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ินกระบ่ี  
• ท่ีพกัมาตรฐาน ส่ี ดาว  
• รถโคช้ปรับอากาศมาตรฐานยโุรป 38 ท่ีนัง่ พร้อมน ้าด่ืมละขนมคอยบริการ 
• เรือเร็วในการเท่ียวชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – กระบี่  
17.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ี บริษทัฯ  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวก 
18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี โดยรถโคช้ปรับอากาศ บริการอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมบนรถ 

วนัที่สอง(ของการเดนิทาง2) กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี ้– น ้าตกร้อน 
                                                    สระมรกต - ที่พกักระบี่เมอร์ริไทม์ 
06.00 น. เดินทางถึง จ.กระบ่ี น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมกระบ่ีเมอร์ริไทม ์ ใหทุ้กท่านท าธุระส่วนตวั ลา้งหนา้แปรงฟัน

เปล่ียนชุดล าลองเพื่อเดินทางท่องเท่ียวกนัในวนัน้ี 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอคลองท่อม เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอ้จูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนท่ีราบต ่าผืนสุดทา้ยของ

ประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกท่ีคน้พบนกแตว้แร้วทอ้งด า เพลิดเพลินกบัเส้นทางธรรมชาติ  สระ
มรกต  สระน ้าสวยใสกลางป่าใหญ่ ตน้ก าเนิดจากตาน ้าใตดิ้นไหลผา่นชั้นหินปูนแลว้ตกตะกอน จึงท าให้
มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกบัการเล่นน ้า เท่ียวชม น ้าตกร้อน  สายน ้าแร่ธรรมชาติท่ีเกิดจากตาน ้าใต้
พิภพ ไหลผา่นล าธารและตกลงมาเป็นชั้นน ้าตกหินปูนเลก็ ๆ ท่ีน ้านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะ
กบัการแช่เพื่อสุขภาพ ซ่ึงท่ีนั้นเปรียบไดก้บั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า) 

 
กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนั ท่ี ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั เชิญท่านพกัผ่อนหรือเล่นน ้าสระน ้าภายในโรงแรม 
ค ่า อาหารม้ือค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

ที่พกั:  โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม 
                                                     ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ า้พระนาง 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด าน ้ าต้ืน 

(บริการเส้ือชูชีพและหนา้กาด าน ้าต้ืน ท่านละ 1 ชุด) 



 

น าท่าน“ท่องทะเลกระบ่ี” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบ่ี สนุกกบัการด าน ้าชมปะการัง 
Snorkeling (มีอาหารวา่ง ขนม ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมบริการ
ระหวา่งท่องทะเลกระบ่ี) ชมความสวยงามของแนว
ปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง 
ปะการังสมอง สลบักบัสีสนัของดอกไมท้ะเล เรือเร็วน า
คณะผา่นชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken 
Island เกาะท่ีเรียกวา่เกาะไก่ก็เพราะวา่ทางดา้นปลายสุด
ของเกาะมีหินแหลมๆเม่ือมองขึ้นไปแลว้คลา้ยคอไก่  
จากนั้นน าท่าน “ด าน ้าชมปะการังเกาะยาวาซมั” จุดด าน ้าท่ีมีช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบ่ี สัมผสั
แนวปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลากสีสันใหเ้ห็นอยู่ทัว่ไปกระจดักระจายอยูท่ ัว่ผืนน ้า ไดเ้วลาพอสมควร
น าท่านเดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิกนิกบนเกาะปอดะ  
บ่าย น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ 

และเกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กนั คาดวา่มีสัณฐานติดกนัเม่ือคล่ืนพดัทรายมาพบกนัท่ีจุดน้ีจึงท าให้
เกิดเป็นแนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีใหถึ้งกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเม่ือน ้ าขึ้นสูงเม่ือน ้าลดแนว
สันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกบัวา่แบ่งทะเลใหแ้ยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเท่ียวชมทะเลแหวก ขึ้นอยูก่บัเวลาของน ้าขึ้นและน ้าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามสภาพของ 
ระดบัน ้าขึ้นและน ้าลง 

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดท่ีมีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด 
วา่ยน ้า นัง่เล่นตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถ ้าพระนาง” ท่ีมี
ช่ือเสียงของกระบ่ี 
จากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั 

15.30 น. กลบัถึงท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านคา้และร้านกาแฟอยูม่ากมาย อิสระทุกท่าน) 
ค ่า อาหารม้ือค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

ที่พกั:  โรงแรมกระบี่เมอร์ริไทม์ หรือเทยีบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 



 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปป้ิงของฝาก –ไชยา 
                                                    สวนโมกขพลาราม - พระบรมธาตุยา - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น าท่านออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองจงัหวดักระบ่ีผา่นชมเมืองท่ีน่ารักตามสโลแกน “กระบ่ีเมืองน่าอยู ่ ผูค้น

น่ารัก” น าท่านแวะเก็บภาพสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี ณ บริเวณสวนเจา้ฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูง
ประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ากระบ่ีดา้นหนา้ตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี จากนั้นน าท่านเก็บ
ภาพคู่กบัอนุสาวรียป์ูด า เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองกระบ่ี ท่านสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขา
สองลูกท่ีตั้งอยา่งโดดเด่นริมแม่น ้ากระบ่ี และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ีดว้ย ใกล้ๆ กบัประติมากรรมปูด า 
จะมี "อนุสาวรียน์กออก" หรือนกอินทรี นกประจ าถ่ินท่ีน่ี สาเหตุท่ีสร้างอนุสาวรียเ์ป็นรูปปูด าและนกออก
เพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี  

 
จากนั้นน าท่านลงเรือขา้มสู่ชุมชนเกาะกลาง(Ecotourism) เกาะเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูก่ลางแม่น ้ากระบ่ี หอ้มลอ้ม
ดว้ยป่าชายเลนและปากแม่น ้าท่ีอุดมสมบูรณ์นบัพนัไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยูอี่กโลกหน่ึงท่ีมีแต่
ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบา้น เป็นชุมชนท่ียงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
ชุมชนบา้นเกาะกลาง เป็นชุมชนท่ีมีความผกูพนัธ์กบัทอ้งทะเลมาอยา่งชา้นาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตท่ี
ยงัคงความดั้งเดิมไดท่ี้น่ีอยา่งไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ก็อยา่งเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิต
ชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การท าผา้ปาเต๊ะ, การท าเรือหวัโทงจ าลอง  

 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.00 น. ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ร้านศรีกระบ่ี เป็นของฝากคนทางบา้น   /  สมควรแก่เวลา น าคณะ

เดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี น าท่านเขา้ชม สวนโมกขพลาราม หรือช่ือเรียกทางการวา่ วดัธารน ้าไหล 
จดัตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกข ุ ตั้งท่ีเขาพุทธทอง เพื่อให้เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมและสถานท่ีเผยแผ่



 

พระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านเขา้นมสัการพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ทุกท่าน พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นบัเป็นปู
ชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมือง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารพลบัพลาซีฟู้ด / หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

 
 

 
 
ค าขวญัประจ าจังหวดักระบี่ 
ถ่ินหอยเก่า   เขาตระหง่าน   ธารสวย   รวยเกาะ   เพาะปลูกปาลม์ 
งามหาดทราย    ใตท้ะเลสวยสด     มรกตอนัดามนั 
 
ต้นไม้ประจ าจังหวดักระบี่  
ตน้ทุง้ฟ้า เป็นไมย้นืตน้ สูงประมาณ 15 – 25 เมตร ลกัษณะใบรูปไข่แกมรูปหอกกลบัเป็นใบเด่ียว
ยาวรประมาณ 20 ซม.กวา้งประมาณ 7 ซม. ใบมียางสีขาว ลกัษณะใบ เหมือนกบัใบหูกวางแตเ่ลก็
กวา่ ลกัษณะรูปทรงของตน้ทุง้ฟ้า เป็นชั้นๆ เรือนยอดค่อนขา้งโปร่ง ดอกสีขาวออกเป็นช่อตาม
ง่ามใบตอนปลายก่ิง ผล เป็นฝักเม่ือแก่แตกบิดเป็นเกลียว เมลด็เลก็มีพู่สีขาวปลิวได ้
 
 



 

ก าหนดการเดินทางท่องเท่ียว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

11- 15ส.ค.63 4,990 4,990 4,790 4,590 1,000 
13-17 ส.ค.63 5,290 5,290 5,090 4,890 1,200 
10-14 ก.ย.63 5,290 5,290 5,090 4,890 1,400 
24-28 กย.63 5,290 5,290 5,090 4,890 1,400 
8-12 ต.ค.63 5,490 5,490 5,290 5,090 1,600 
22-26 ต.ค.63 5,690 5,690 5,490 5,290 1,800 
12-16 พย.63 5,490 5,490 5,290 5,090 1,600 
26-30 พย.63 5,490 5,490 5,290 5,090 1,600 
3-7 ธ.ค.63 5,690 5,690 5,490 5,290 1,800 

9-13 ธ.ค.63 5,690 5,690 5,490 5,290 1,800 

ช่วงปีใหม่ 2564 
30 ธ.ค.63-03 ม.ค.64 5,990 5,990 5,790 5,590 2,000 

31 ธ.ค.63-04 ม.ค.64 5,990 5,990 5,790 5,590 2,000 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าเรือ SpeedBoat น าเท่ียวทะเลกระบ่ี พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  



 

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด
ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


