
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบี่ 

3 วนั 2 คืน  โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็ 

ทีมงานมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั กอ่นวนัเดินทาง 



 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสวุรรณภมูิ–วดัแกว้โกรวาราม–สระมรกต – โรงแรมที่พกั  

 อาหาร เชา้/กลางวนั/เยน็ 

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ที่ของทางบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวก ติดแท็กกระเป๋า

เดินทาง และน าท่านเช็คอนิรบัตัว๋เครื่องบิน 

07.10 น. เหนิฟ้าสู ่จงัหวดักระบี่ โดยสายการบิน ไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบินที่ VZ340 

08.35 น. เดินทางถงึ จงัหวดักระบี่หลงัจากรบักระเป๋าเดินทางแลว้ น าท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบติ่มซ า ณ รา้นอาหาร

ทอ้งถิ่น [มื้อที่ 1] 

 

น าท่านเขา้สู่ วดัแกว้โกรวาราม วดัประจ าเมือง

กระบี่ มี สถาปตัยกรรมศาสนาที่มีการสรา้งใหม่

และออกแบบไดอ้ยา่งสวยงามมาก โดยเฉพาะ

พระอโุบสถสขีาวหลงัใหญ่ โดยพระอโุบสถหลงั

ดงักล่าว จะตัง้อยูบ่นเนินดิน ทางเดินขึ้นบนัได

เป็นลานเรียบๆ กอ่นที่จะขึ้นบนัไดช่วงสุดทา้ยที่

เริ่มจะเพิ่มระดบัความชนัตามสภาพภูมิประเทศ 

หากพูดถงึเฉพาะบนัไดกอ่นเขา้ชมในอโุบสถแลว้ ที่น้ีจะมีการแบ่งบนัไดเป็น 3 ช่วง ซึ่งแต่ช่วงกจ็ะเป็นบนัไดลวดลาย

พญานาค เต็มไปดว้ยความสวยงามและมีรายละเอยีดของงานที่ละเอยีดออ่นมาก 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [มื้อที่ 2] 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ สระมรกต เป็นสระน ้ าสวยใส

กลางใจป่าที่มีน ้ าใส เป็นสเีขียวอมฟ้า 

เปลี่ยนสไีปไดต้ามวนัเวลาและสภาพแสง 

สระมรกตก าเนิดมาจากธารน ้ าอุน่ ในผืนป่า

ที่ราบต า่ภาคใต ้เป็นน ้ าพรุอ้นลกัษณะเป็น

สระ น ้ ารอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระ

มรกต และ สระน ้ าผุด น ้ าใสเป็นสเีขียว

มรกต มีอณุหภูมิประมาณ 30-50 องศา

เซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไมท้ี่น่าสนใจ 

 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [มื้อที่ 3] 

พกัที่  THE PHU BEACH HOTEL อา่วนาง หรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 



 
 

 

วนัที่สองของการเดินทาง อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั หรือซื้อทวัรเ์สริม  อาหาร เชา้/ -/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม[มื้อที่ 4] 

จากน้ันใหท้่านไดอ้สิระตามอธัยาศยัภายในโรงแรมที่พกั หรือท่านจะเดินเล่นบริเวณของอา่วนางไดต้ามอธัยาศยั โดย

ท่านสามารถเดินไปหาดอา่วนางที่อยูใ่กลบ้ริเวณของโรงแรมไดโ้ดยสะดวก 

เที่ยง อสิระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั ไม่รวมอยูใ่นรายการน าเที่ยว 

เยน็ อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยูใ่นรายการน าเที่ยว 

พกัที่  THE PHU BEACH HOTEL อา่วนาง หรือระดบัเทียบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือท่านสามารถซื้อทวัรเ์สริม ด าน ้ า 4 เกาะ โดนเรือ Speed Boat 

 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสูท่่าเรือ 

09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือไปยงั 4 เกาะของกระบี่  โดยเรือ Speed Boat 

10.10 น. เดินทาง ถงึเกาะไก ่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของกระบี่ เพลิดเพลินกบัการด าน ้ าตื้นและเล่นน ้ าในบริเวณ

ใกลเ้คียง 

11.00 น. เดินทางถงึเกาะทบั ซึ่งมีชายหาดที่ไม่สามารถมองเหน็ไดใ้นเวลาน ้ าขึ้นระหวา่งเกาะทบัและเกาะไก ่เกาะหมอ้  เรียกวา่ 

"ทะเลแหวก" หรือสนัทราย ท่านสามารถ ถา่ยรูป เล่นน ้ า ชมววิรอบ ๆ ที่น่ี 

12.00 น. เดินทางถงึ เกาะปอดะและอิ่มอร่อยกบัอาหารกลางวนัแบบไทยท่านละ 1 กล่อง 

12.30 น. หลงัอาหารกลางวนั กจิกรรมฟรีบนเกาะ คุณสามารถวา่ยน ้ า ด าน ้ าตื้น หรืออาบแดดบนชายหาดที่ทรายละเอยีดขาว

สะอาด หากคุณอยากจะด าน ้ าตื้น อยา่ลืมขอค าแนะน าอปุกรณ์ด าน ้ าตื้นดว้ย 

14.00 น. เดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

15.00 น. กลบัถงึโรงแรมโดยสวสัดิภาพ  

 

 ราคาท่านละ 1,000 บาท ข ัน้ต า่ 10 ท่าน 



 
 

 

วนัที่สามของการเดินทาง อนุสาวรียป์ูด า –เขาขนาบน ้า – อนุสาวรียน์กออก –คาเฟ่ Mountain View 

Krabi – รา้นของฝาก –กรุงเทพฯ    อาหาร เชา้/ กลางวนั/- 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม[มื้อที่ 5] 

จากน้ันน าท่านสู ่อนุสาวรียปู์ด าที่ท่าเรือขนาบน ้ า จุดตรงน้ีเป็นจุด

ชมววิชัน้ดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเหน็ เขาขนาบน ้ า 

ภูเขาสองลูกที่ต ัง้อยา่งโดดเด่นริมแม่น ้ ากระบี่ และเป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองกระบี่ดว้ย ใกล ้ๆ กบัประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรีย ์

นกออก" หรือนกอนิทรีย ์เหตุที่สรา้งเพราะทัง้สองสิ่งน้ีถอืเป็นสตัว ์

ที่แสดงถงึความอดุมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น [มื้อที่ 6] 

 

บ่าย น าท่านเขา้สู ่คาเฟ่ Mountain View Krabi รา้นน้ีตกแต่งแบบบา้น

ตน้ไม ้พรอ้มรงันกสไตลบ์าหลี จุดถา่ยรูปเยอะมากถูกใจสาวกคนชอบ

เซลฟ่ีเลยกว็า่ไดอ้ จากน้ันน าท่านแวะซื้อของฝากเมืองกระบี่ กอ่นเขา้

สนามบิน 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สูส่นามบินกระบี่ 

16.35 น.  เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบินที่ 

VZ343 

18.00น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หรือเที่ยวบิน 

 

21.20 น.  เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบินที่ VZ345 

22.45น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิ่ม 

10-12มกราคม 2565 5,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,500 

12-14 มกราคม 2565 5,999 2,500 

17-19 มกราคม 2565 5,999 2,500 

19-21 มกราคม 2565 5,999 2,500 

24-26 มกราคม 2565 5,999 2,500 

26-28 มกราคม 2565 5,999 2,500 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2565 5,999 2,500 

02-04 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

07-09 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

09-11 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

16-18 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

21-23 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

23-25 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2565 5,999 2,500 

02-04 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

07-09 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

09-11 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

14-16 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

16-18 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

21-23 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

23-25 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

28-30 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

 

 

 

 



 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูก่ิอนเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

อตัราบรกิารนี้รวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 ค่ารถ ค่านํา้มนั และค่าบรกิารคนขบัรถ 

 ค่าทีพ่กั 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มทีางบรษิทัขอปรบัพกัแบบ DBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟูกนอนขึ้นอยู่กบัโรงแรมนัน้ๆ 

 ชื่อโรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนเดนิทาง 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่

บรษิทัทาํไว ้ท ัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทัประกนัท ัว่ไป 

 

อตัรานี้ไม่รวม 

 ค่านํา้หนกักระเป๋า สาํหรบัโหลใตท้อ้งเครื่องบนิ 

 ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ  

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

 



 
 

ราคานํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ รวมท ัง้ 2 ขา (ท ัง้ขาไปและขากลบั) 

15 กโิลกรมั 820 บาท 

20 กโิลกรมั 910 บาท 

25 กโิลกรมั 1,120 บาท 

30 กโิลกรมั 1,760 บาท 

35 กโิลกรมั 2,110 บาท 

40 กโิลกรมั 2,620 บาท 

 

เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเต็มจาํนวน 

 กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ (ถา้ม)ี 

 ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 กรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 10 ท่าน  

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่าน ัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัทีไ่ม่

คงที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ 

ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 


