
 

 

 

                                                                                                   

      

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: เดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป เลือกวันเดนิทางและสายการบินเองได ้

กรุ๊ป “กระบี่” โดย Thai Smile และ Air Asia 
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          เดินทางตั้งแต ่1 ธ.ค. 64 – 29 ม.ค. 65   

ก าหนดการเดนิทาง มกราคม 65 : 8-10/14-16/21-23/27-30  

    ออกเดินทางทุกวนั ตัง้แต ่2 ท่านข้ึนไป เลอืกวนัเดนิทางเองได ้
 

วันแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – กระบี่ – วัดถ า้เสือ – สระมรกต (Unseen) – น ้าตกร้อน-บ้านต้นไม้ คาเฟ่ 

- - - - น. พร้อมกัน ณ สนามบินฯ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาร์ก่อนเดินทาง  *เชิญท่าน
ลงทะเบียนสแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทวัรเ์ที่ยวไทย”    
ก่อนเช็คอิน  *กรุณาเตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนโควิดและบตัรประชาชน แสดง ณ  จดุเช็คอิน   

- - - -  น.  เหินฟ้าสู่ กระบี่ โดยสายการบิน……… (ใช้เวลาบิน 1.25ชั่วโมง) 
- - - - น. ถึงสนามบินกระบี่  ไกด์ท้องถิ่นรอรับทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่  

ระหว่างทางแวะ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา วัดนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยัง
ปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพ่ือ
หาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก 
จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ำเสือ)ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความ
โดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจำเนียร" เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน  สภาพ
โดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำ
ลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่ง
ฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย 
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เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) ร้าน ครัวริมธารสระมรกต 

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สระมรกต (Unseen) ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืน

ป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่ามีน้ำใส 

เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำ

ภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียว

มรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ทีน่่าสนใจ 

 
 

บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติ ด้วยความมี

แร่ธาติอยู่ มาก และได้สะท้อนแสงอย่างที่เห็น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน้ำตาม

ธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำ ตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดิน 

ทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆ 

    
 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน 
อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ำตก
ร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิด
จากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4 – 5 อ่าง ลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน 
เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำและแช่ได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแช่น้ำ 
หรือแช่เท้าเพ่ือสุขภาพ 
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จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ บ้านต้นไม้ คาเฟ่ ไปถ่ายรูปสุดชิล บ้านต้นไม้ คาเฟ่ (BAAN TON MAI 

CAFE’ KRABI) แลนดม์ารค์อีกแห่งของเมืองกระบี่ ภายในรา้นมีที่นั่งและมมุถ่ายรูปเยอะมากๆ ที่นั่งมีหลาย

จุด ในหอ้งแอรด์า้นบน ที่นั่งริมสระน า้ ที่นั่งในสวน ที่นั่งริมล าธาร ที่นั่งบนบา้นตน้ไม ้แต่ละจุด ตกแต่งน่ารกั 

บรรยากาศน่า เป็นคาเฟ่ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติไดอ้ย่างลงตัว ราคาไม่แพง และยังมีอาหารใหเ้ลือก

หลากหลายอีกดว้ย 

  
 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) ร้านเรือนทิพย์ สาขา2 คลองสน  

 พักค้างคืน ณ โรงแรม THE ELEMENTS KRABI () หรือ เทียบเท่า  
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วันทีส่องของการเดินทาง  (2)  ทัวร ์4 เกาะทะเลแหวก (Unseen)  โดยเรือหางยาว – อ่าวไร่เลย ์ชมถ า้พระนาง 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารทีห่้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. รถรอรับ ณ โรงแรมที่พักเพ่ือเดินทางไปยังท่าเรือ 

  

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป) มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" (Unseen) ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อ
ระหว่าง  3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสามเกาะนี้เป็น 3 เกาะเด่นที่
อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนว
สันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด 
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์” จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและ
ฝูงปลา ที่เกาะไก่  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค อาหารกล่อง (4) บนเกาะหรือบนเรือ พร้อมออกเดินทางต่อไปยัง 
เกาะปอดะ เล่นน้ำดำผิวน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

 

 

 

14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็น
ที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อ
เข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและ
เกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย 
บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง  

16.00 น. เรือถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพ่ือส่งกลับโรงแรม 
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  
   พักค้างคืน ณ โรงแรม THE ELEMENTS KRABI () หรือ เทียบเท่า  
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วันทีส่ามของการเดินทาง  (3)  ชมพระอาทติยข์ึน้ (SUNRISE)  ณ ดินแดงดอย - ถ่ายรูปลานปูด า วิวเขาขนาบน ้า –  
                                        ช้อปป้ิงของฝาก – กรุงเทพฯ   

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  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 ให้ทุกท่านได้ทำการ Check Out ออกจากห้องพักให้เรียบร้อย 
11.30 น.   รถรอรับทุกท่าน ณ โรงแรม 

แวะถ่ายรูปลานปูดำ เบื้องหลังเป็นวิวเขาขนาบน้ำ ซึ่งเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่
และ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำ
เหลืองรมคำ สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปูกั บลูกปู เพ่ือให้
สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” 

 
ได้เวลาพอสมควรพาทุกท่าน เดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติกระบี่ 

- - - - น.       เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน……. เที่ยวบินที่……  (ใชเ้วลาบิน 1.25 ชม.) 

- - - - น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ ........ ☺☺☺ พรอ้มความประทบัใจ 
*************************** 

 
 

 

 

หมายเหตุ: พเิศษสุด! เพิม่อาหารเทีย่งฟรีอีก 1 มือ้ ส าหรับทา่นทีก่ลับเทีย่วบนิหลังเทีย่ง 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ท่านจา่ยเพียง 

รฐัออกให ้40% 

ค่าทวัรร์วม 

7,500.- 

5,000.- 

12,500.- 

 

   2,000.- 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

1.  ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั รวมน ้าหนักสมัภาระโหลด 10-20 กก. ถือข้ึนเครื่อง  7 กก.  

2.  ค่าพาหนะ รถตูป้รบัอากาศ VIP  

3.  ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 ดาว ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

4.  ค่ามคัคุเทศกท์่องถ่ินอ านวยความสะดวกในระหวา่งการเดินทาง 

5.  ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และประกนัภยัทางทะเล 

• จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

6.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง             

ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3.  ค่าประกนัภยัธรรมชาติ ประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

4.  ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวิรติั และอาหารส าหรบัมุสลิม 

5.  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ   

 

เงื่อนไขการใชส้ิทธ์ิ 
 

1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทาง 

มายงัผูร้บัจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะด าเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรัฐจ่ายใหท้่าน 40% (ไม่เกิน

5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชส้ิทธ์ิ 

4. เมื่อใชส้ิทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.  ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ีแต่

ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.  ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซึ่งเป็นไปตาม

เง่ือนไขของรฐั 

7.  บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัจ่ายให ้



 

8.  บริษัทไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง    การ

นัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต า่ ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือความปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหวา่งทางในจงัหวดัท่ีเป็นพื้ นท่ีเสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุด 

ท่ีปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอื่นทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้หากไม่ปฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


