
 

 

 

ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน 

กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ ้าพระนาง 3 วัน 2 คืน DD 

วัดถ ้าเสือ - น ้าตกร้อน - สระมรกต - สุสานหอย - ท่องทะเลกระบี ่4 เกาะ - ทะเลแหวก 

เล่นน ้าด้าน ้าชมปะการัง - เกาะปอดะ - ท่าปอมคลองสองน ้า 

 

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD และรถบัสปรับอากาศทีจ่ังหวัดกระบี่ 

พัก The Small Hotel Krabi 2 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่เดินทาง  

12-14 เมษายน 2563  เทศกาลวันสงกรานต ์                               13,900.- 
 

วันแรกของการเดินทาง                                                           วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563                                                                                                          
ดอนเมือง - กระบี่ - น้้าตกร้อน - สระมรกต - สุสานหอย - อ่าวนาง 
04.45 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินในประเทศอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 แถว 14-15 

สายการบินนกแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้า
ทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตู
ทางออกข้ึนเครื่อง 

06.30 น. เหิรฟ้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7910 
07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ ให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนําท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางท่องเที่ยวใน จ.กระบี่   
09.00 น. เดินทางสู่ น้้าตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน้ําอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลําน้ําเย็น ที่ท่านสามารถ



 

 

ลงเล่นน้ําได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 
จากนั้นนําท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ําธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด 
เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ําในสระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร  
13.30 น. เดินทางสู่ สุสานหอย 40 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ําจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว 

กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกําหนด 
อายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี 

15.00 น. นําท่านเที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารที่สวยงาม แล้วนําท่านถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกท่ี อนุสาวรีย์ปูดํา ที่ดา้นหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ํา สัญลักษ์ของเมืองกระบี่  

17.00 น. นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตามอิสระ 
ค่้า บริการอาหารค่ํา(2) ที่ร้านอาหาร  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนในยามค่ําคืน 
ที่พัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 
 

วันที่สองของการเดินทาง                                                           วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563                                                                                                                                                       
ท่องทะเลกระบี่ - ถ้้าพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะทับ - เกาะหม้อ - เล่นน้้า - ด้าน้้าชมปะการัง - เกาะปอดะ 
เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม ่บริการอาหารเช้า (3) ทีห่้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา 
09.00 น. นําท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลําหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ 

ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ําดื่มเย็นๆ 
09.30 น. นําท่านสู่ หาดถ้้าพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้้าพระนาง 

ถ้ําท่ีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีน
หน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้ 

10.30 น. นําท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ํา) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่เกาะ
ทับและเกาะหม้อ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ให้ท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเลอัน
ดามัน และพักผ่อนตามอิสระ 

11.00 น. นําท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่จากนั้นนํา
ท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ํา ด้าน้้าชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลา
นกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล 

กลางวัน นําท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก (อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน 
อากาศสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ําทะเลบริเวณเกาะปอดะ 
ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 

14.30 น. นําท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นพรัตน์ธารา 
14.30 น. ขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ 
ค่้า บริการอาหารค่้า (5) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอิสระ 
ที่พัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 
 

 

วันที่สามของการเดินทาง                                                            วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563                                                                                                                                                      
ท่าปอมคลองสองน้้า - วัดถ้้าเสือ - ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เช้า ตื่นรับอรุณวันใหม ่บริการอาหารเช้า (6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ 
09.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้้า ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความ

สมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ํานานาชนิด ชมสายน้ําที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ําขึ้นจะเป็น
น้ําเค็ม เมื่อน้ําลด จะเป็นน้ําจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ํา 



 

 

11.00 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ําพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของทะเลแปรรูปต่างๆ 
และสินค้าของที่ระลึกอ่ืนๆ ที่ร้านศรีกระบ่ี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นําท่านเข้าสู่ วัดถ้้าเสือ ซึ่งเป็นสํานักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จําเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นําท่าน

นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ํา และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถ้าต่างๆและทางเดิน
ขึ้นสู่ยอดเขา เพ่ือชมวิวทัวทัศน์ของเมืองกระบี่ท่ีสวยงาม 

15.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบ่ี 
16.30 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบ่ี เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง  
18.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7915  
19.20 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

 
**************************** 

 

อัตราค่าบริการทัวร์ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคา

ท่านละ  
(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 
1 ท่าน 

เด็กไม่เกิน 12 
ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 (มีเตียงเสริม) 

เด็กไม่เกิน 12 
ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่มีเตียงเสริม) 

ผู้ใหญ่ พัก
ห้องเดี่ยว 
(เพ่ิมท่านละ) 

12-14  เมษายน 2563 
(เทศกาลสงกรานต์ ) 13,900 13,900 13,900 12,900 2,000 

หมายเหตุ   เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD และรถบัสปรับอากาศที่จังหวัดกระบี่ 
******************** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง 

1. สําหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตังจริง เพ่ือใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน 
2. สําหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสําเนาใบสูติบัตร เพ่ือใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน 
 
สิ่งท่ีควรน้าติดตัว 
1. ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย 
2. กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสํารอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ําและชุดเปลี่ยน 
3. ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สําหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน) 
 
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชํานาญทาง 
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-กระบี่ สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Economy Class  20 กิโล ค่าตั๋วเครื่องบิน กระบี่-ดอน
เมือง สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Economy Class  20 กิโล 
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
7. ค่าเครื่องดื่มและของขบเค้ียว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง 
8. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
   (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 
2.ค่าอาหารมื้อท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม 
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ําใจของท่าน 
 
การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง 
1. เมื่อทําการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สําหรับการออกใบ
แจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และ ทําการชําระค่ามัดจําทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
2. การจองทัวร์และการสํารองท่ีนั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เข้ามาท่ีบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
ทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทําการจองทัวร์และสํารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด 
3. กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพ่ือใช้ 
สําหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
4.การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสํารองค่าใช้จ่ายต่างๆ 
อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่
สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจําคืนได้ 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร์ 
4. การไม่มาชําระเงินค่าทัวร์ตามที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร์ทั้งหมด 
 
หมายเหต ุกรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กําหนดไว้  
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ํามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคา
ค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น 
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ 
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์   อ่ืนๆที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



 

 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือชําระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
*** สําหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน 
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจําตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จํากัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการ
พาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับ
การบริการในครั้งนี้ 
 




