กรุ๊ป “กระบี่” โดย Thai Smile และ Air Asia

้ ไป เลือกวันเดินทางและสายการบินเองได้
หมายเหตุ: เดินทาง 2 ท่านขึน

-2-

กาหนดการเดินทาง

เดินทางตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 29 ม.ค. 65
มกราคม 65 : 8-10/14-16/21-23/27-30
ออกเดินทางทุกวัน ตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้ นไป เลือกวันเดินทางเองได้

วันแรกของการเดินทาง (1)
- - - - น.

- - - - น.
- - - - น.

กรุ งเทพฯ – กระบี่ – วัดถา้ เสือ – สระมรกต (Unseen) – น้าตกร้อน-บ้านต้นไม้ คาเฟ่

พร้ อมกั น ณ สนามบิ น ฯ เจ้ าหน้ า ที่ อำนวยความสะดวกด้ า นเอกสารและสั ม ภาร์ ก่ อนเดิ น ทาง *เชิ ญ ท่ า น
ลงทะเบียนสแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
ก่อนเช็คอิน *กรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดและบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน
 เหินฟ้าสู่ กระบี่ โดยสายการบิน……… (ใช้เวลาบิน 1.25ชั่วโมง)
ถึง สนามบิ น กระบี่ ไกด์ ท้ องถิ่ น รอรั บ ทุ ก ท่ า น จากนั้ น นำท่ านเดิ น ทางไปสู่ อำเภอ คลองท่ อม จัง หวั ด กระบี่
ระหว่างทางแวะ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา วัดนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยัง
ปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่ อ
หาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ำเสือ)ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความ
โดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจำเนียร" เจ้ าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สภาพ
โดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็ นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำ
ลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้ง อยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่ง
ฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย

เที่ยง

-3 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) ร้าน ครัวริมธารสระมรกต

บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สระมรกต (Unseen) ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืน
ป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่ามีน้ำใส
เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิ ดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำ
ภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียว
มรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ทนี่ ่าสนใจ

บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ ธรรมชาติ ด้วยความมี
แร่ธาติอยู่ มาก และได้สะท้อนแสงอย่างที่ เห็น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน้ำตาม
ธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำ ตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดิน
ทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน
อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่ าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ำตก
ร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิด
จากการก่อตัวของตะกอนหิ นปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4 – 5 อ่าง ลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน
เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำและแช่ได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิย มไปแช่น้ำ
หรือแช่เท้าเพื่อสุขภาพ

-4จากนั้น น าทุ กท่ า นเดิ น ทางสู่ บ้ า นต้ น ไม้ คาเฟ่ ไปถ่ ายรู ป สุดชิ ล บ้ านต้ น ไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI
CAFE’ KRABI) แลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองกระบี่ ภายในร้านมีท่ีน่ งั และมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ ที่น่ งั มีหลาย
จุด ในห้องแอร์ดา้ นบน ที่น่ งั ริมสระนา้ ที่น่ งั ในสวน ที่น่ งั ริมลาธาร ที่น่ งั บนบ้านต้นไม้ แต่ละจุด ตกแต่งน่ารัก
บรรยากาศน่า เป็ นคาเฟ่ ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ราคาไม่แพง และยังมีอาหารให้เลือก
หลากหลายอีกด้วย

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) ร้านเรือนทิพย์ สาขา2 คลองสน
 พักค้างคืน ณ โรงแรม THE ELEMENTS KRABI () หรือ เทียบเท่า

-5วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก (Unseen) โดยเรือหางยาว – อ่าวไร่เลย์ ชมถา้ พระนาง
07.00 น.
08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารทีห่ ้องอาหารของโรงแรม (3)
รถรอรับ ณ โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

09.00 น.

ออกเดิ น ทางโดยเรือ หางยาว (จอยทริ ป ) มุ่ งหน้ าสู่ "ทะเลแหวก" (Unseen) ที่ เป็ น แนวสั น ทรายเชื่ อ มต่ อ
ระหว่าง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสามเกาะนี้เป็น 3 เกาะเด่นที่
อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนว
สันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์” จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและ
ฝูงปลา ที่เกาะไก่
 รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค อาหารกล่อง (4) บนเกาะหรือบนเรือ พร้อมออกเดินทางต่อไปยัง
เกาะปอดะ เล่นน้ำดำผิวน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง

14.00 น.

16.00 น.
19.00 น.

ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็น
ที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อ
เข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและ
เกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่ าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย
บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง
เรือถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อส่งกลับโรงแรม
 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
 พักค้างคืน ณ โรงแรม THE ELEMENTS KRABI () หรือ เทียบเท่า

-6วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ (SUNRISE) ณ ดินแดงดอย - ถ่ายรู ปลานปูดา วิวเขาขนาบน้า –
ช้อปปิ้ งของฝาก – กรุ งเทพฯ
05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกัน ณ ลอบบี้ของโรงแรม

05.30 น.

เดินทางมาถึง ดินแดงดอยกระบี่ พร้อมเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวทามกลางหมอกยามเช้า ใช้เวลาประมาณ 10นาที
เท่านั้น ท่านจะเจอกับทัศนียภาพมุมกว้างแบบ 360 องศา งดงามครอบคลุมไปด้วยทะเลอันดามันและธรรมชาติ
ป่าไม้อันเชียวชอุ่ม ชมสายหมอกและแสงแดดอ่อนๆ ของพระอาทิยต์ขึ้น ยามเช้าที่แสนจะโรเมนติก จนได้เวลา
อันควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ให้ทุกท่านได้ทำการ Check Out ออกจากห้องพักให้เรียบร้อย
รถรอรับทุกท่าน ณ โรงแรม
แวะถ่ายรูปลานปูดำ เบื้องหลังเป็นวิวเขาขนาบน้ำ ซึ่งเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่
และ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำ
เหลื อ งรมคำ สั ด ส่ ว นสวยงาม สื่ อ ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องครอบครั ว ในนิ ท านอิ ส ปเรื่ อ งแม่ ปู กั บ ลู ก ปู เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

07.00 น.
11.30 น.

ได้เวลาพอสมควรพาทุกท่าน เดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติกระบี่
- - - - น.

เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน……. เที่ยวบินที่…… (ใช้เวลาบิน 1.25 ชม.)

- - - - น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ........ ☺☺☺ พร้อมความประทับใจ
***************************

หมายเหตุ: พิเศษสุด!

่ อาหารเทีย่ งฟรีอีก 1 มือ้ สาหรับท่านทีก่ ลับเทีย่ วบินหลังเทีย่ ง
เพิม

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ท่านจ่ายเพียง

7,500.-

รัฐออกให้ 40%
ค่าทัวร์รวม

5,000.12,500.-

2,000.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด รวมน้ าหนักสัมภาระโหลด 10-20 กก. ถือขึ้ นเครื่อง 7 กก.
ค่าพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ VIP
ค่าโรงแรมที่พกั 4 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ท่องถิ่นอานวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ และประกันภัยทางทะเล
• จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตั ว ของผู ้เ ดิ น ทาง อาทิ ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สั ง่ นอกเหนื อจากรายการ ค่ า มิ นิ บาร์ ใ นห้อ ง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4. ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ และอาหารสาหรับมุสลิม
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง”
ของผูเ้ ดินทาง
มายังผูร้ บั จอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจานวนเงินที่ท่านต้องชาระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดาเนิ นการรับเงินค่า ทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่ เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน
5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ท้งั นี้ ต้องดาเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซี น และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่
ละที่จงั หวัดกาหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่ง เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั จ่ายให้

8. บริษัทไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุ ดวิสยั อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
นัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางขั้นตา่ ไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้ องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทาความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่เป็ นพื้ นที่เสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุด
ที่ปลอดภัยเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจาอยูบ่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทาการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการ
ให้บริการกับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโควิดได้ทน
ั ที

การ



