
Tour Code: TMKBV-DD001 

ภาคใต้..ท่องทะเลอนัดามัน 
กระบี่-ทะเลแหวก-ถ า้พระนาง 3วนั 2คนื DD 

วดัถ า้เสือ-น า้ตกร้อน-สระมรกต-สุสานหอย-ท่องทะเลกระบี4่เกาะ-ทะเลแหวก 
เล่นน า้ด าน า้ชมปะการัง-เกาะปอดะ-ท่าปอมคลองสองน า้ 

 

เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD และรถบัสปรับอากาศทีจ่ังหวดักระบี ่
พกั The Small Hotel Krabi 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่ดินทาง  
12-14 เมษายน 2563  เทศกาลวนัสงกรานต์ 13,900.- 

วนัแรกของการเดินทาง                                                                              วนัอาทติย์ที ่12 เมษายน 2563                                                                                                          
ดอนเมือง-กระบี่-น า้ตกร้อน-สระมรกต-สุสานหอย-อ่าวนาง 
04.45 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่ียวบินในประเทศอาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 แถว 14-15 

สายการบินนกแอร์ สังเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทวัร์” มคัคุเทศก์และเจา้หน้าท่ีส่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านท่ี
หนา้ทางเขา้เคาน์เตอร์เช็คอิน และอ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารท่ีนัง่และโหลดสัมภาระ แลว้เดิน
เขา้สู่ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 

06.30 น. เหิรฟ้าสู่ จงัหวดักระบ่ี โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7910 
07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบ่ี ใหท้่านรับสัมภาระ แลว้น าท่านข้ึนรถบสัปรับอากาศ เดินทางท่องเท่ียวใน จ.กระบ่ี   
09.00 น. เดินทางสู่  น ้ าตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน ้ าอุ่นสายเล็กๆ ท่ีไหลลงสู่ล าน ้ าเย็น ท่ีท่าน

สามารถลงเล่นน ้ าได ้เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพกัผ่อน นัง่แช่เทา้ตามอิสระ จนถึงเวลา



นดัหมาย จากนั้นน าท่านสู่ สระมรกต ชมสระน ้ าธรรมชาติสีเขียวมรกต ท่ีงดงามสมช่ือ ท่ีร่มร่ืนดว้ยพรรณ
ไมน้านาชนิด เชิญท่านพกัผอ่นหรือจะลงเล่นน ้าในสระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานดัหมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั(1) ท่ีร้านอาหาร  
13.30 น. เดินทางสู่ สุสานหอย 40 ลา้นปี ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน ้ าจืดท่ีสะสมทบัถมกนันับ

ลา้นตวั กลายเป็นแผน่หินท่ียืน่ลงสู่ทะเล ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีางดา้นธรณีวทิยา จึงก าหนด 
อายใุหม่เหลือประมาณ 40-20 ลา้นปี 

15.00 น. น าท่านเท่ียวชม วดัแกว้โกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารท่ีสวยงาม แลว้น าท่าน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ี อนุสาวรียป์ูด า ท่ีดา้นหลงัเป็นฉากของเขาขนาบน ้า สัญลกัษข์องเมืองกระบ่ี  

17.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม The Small Hotel Krabi พกัผอ่นตามอิสระ 
ค ่า บริการอาหารค ่า(2) ท่ีร้านอาหาร  จากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นในยามค ่าคืน 
ทีพ่กั โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วนัทีส่องของการเดินทาง                                                                              วนัจันทร์ที ่13 เมษายน 2563                                                                                                                                                       
ท่องทะเลกระบี่-ถ า้พระนาง-ทะเลแหวก-เกาะทบั-เกาะหม้อ-เล่นน า้-ด าน า้ชมปะการัง-เกาะปอดะ 
เชา้ ต่ืนรับอรุณวนัใหม่ บริการอาหารเชา้(3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา 
09.00 น. น าท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ล าหรู ท่องทะเลกระบ่ี ให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความงดงามของทะเล

กระบ่ี ผา่นเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมเยน็ๆ 
09.30 น. น าท่านสู่ หาดถ ้ าพระนาง ชายหาดท่ีสวยงามระดบัโลก ติดอนัดบั 1 ใน 10 ชายหาดท่ีสวยงาม ชม ถ ้าพระ

นาง ถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีนบัถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมอ่าวไร่เลยต์ะวนัออก
สถานท่ีปีนหน้าผาท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ท่านจะไดเ้ห็นนกัปีนผาท่ีมาทดสอบความสวยงามของหน้าผา
หินปูนแห่งน้ี 

10.30 น. น าท่านสัมผสักบั ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ข้ึนอยูก่บัสภาพน ้า) สันทรายท่ีเช่ือมระหวา่งเกาะไก่ 
เกาะทบัและเกาะหมอ้ ซ่ึงเกิดข้ึนไดทุ้กวนั ใหท้่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านไดเ้ดินอยูก่ลาง 
ทอ้งทะเลอนัดามนั และพกัผอ่นตามอิสระ 

11.00 น. น าท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลท่ีถูกทั้งฝนและลม กดักร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่
จากนั้นน าท่านสู่ เกาะส่ี เชิญทุกท่านเล่นน ้ า ด าน ้ าชมปะการัง ชมปลาทะเลท่ีสวยงาม ชมฝูงปลาเสือท่ีมี
มากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลาการ์ตูนท่ีอาศยัอยูใ่นดงดอกไมท้ะเล 

กลางวนั น าท่านข้ึน เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวนั(4) แบบปิกนิก(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสน  
อากาศสบายๆ ดว้ยเสียงคล่ืนและสายลม หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่น หรือเล่นน ้าทะเลบริเวณเกาะปอดะ 
ตามอิสระ จนถึงเวลานดัหมาย 

14.30 น. น าท่านข้ึนเรือ สปีดโบท๊ เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ นพรัตน์ธารา 
14.30 น. ข้ึนรถบสัคนัเดิม เดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระ 
ค ่า บริการอาหารค ่า(5) ท่ีร้านอาหาร หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นไดต้ามอิสระ 
ทีพ่กั โรงแรม The Small Hotel Krabi 

 
 



 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง                                                                            วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563                                                                                                                                                      
ท่าปอมคลองสองน า้-วดัถ า้เสือ-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เชา้ ต่ืนรับอรุณวนัใหม่ บริการอาหารเชา้(6) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม แลว้เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระ 
09.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน ้ า ท่ีเป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความ

สมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน ้านานาชนิด ชมสายน ้าท่ีใสสะอาด ท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ เม้ือน ้าข้ึนจะเป็น
น ้าเคม็ เม่ือน ้าลด จะเป็นน ้าจืดและมีช่วงท่ีเป็นรอยต่อของสองน ้า 

11.00 น. ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของ จ.กระบ่ี อาทิ น ้ าพริกกุง้เสียบ กะปิ ของทะเลแปรรูป
ต่างๆ และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ ท่ีร้านศรีกระบ่ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั(7) ท่ีร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านเขา้สู่ วดัถ ้าเสือ ซ่ึงเป็นส านกัวปัิสสนาของท่านพระอาจารยจ์  าเนียร มีความร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่น า

ท่านนมสัการพระพุทธรูปภายในถ ้า และนมสัการเจา้แม่กวนอิม ท่ีอยูภ่ายในวดั นอกจากนั้นยงัมีถา้ต่างๆ
และทางเดินข้ึนสู่ยอดเขา เพื่อชมววิทวัทศัน์ของเมืองกระบ่ีท่ีสวยงาม 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบ่ี 
16.30 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบ่ี เช็คอินสัมภาระ และรับบตัรข้ึนเคร่ือง  
18.00 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7915  
19.20 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการทวัร์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ราคา
ท่านละ (พกั
ห้องละ 2 
ท่าน) 

เด็กไม่
เกนิ 12 ปี 
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (มี

เตียงเสริม) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตียงเสริม) 

ผู้ใหญ่ พกั
ห้องเดี่ยว 

(เพิม่ท่านละ) 

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

หมายเหตุ   เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD และรถบัสปรับอากาศทีจั่งหวดักระบี่ 
 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ่ บตัรประชาชนตวัจริง หรือใบขบัข่ีตงัจริง เพื่อใชเ้ช็คอินบตัรโดยสารข้ึนเคร่ืองของสายการบิน 
2.ส าหรับเด็ก บตัรประชาชนตวัจริง หรือส าเนาใบสูติบตัร เพื่อใชเ้ช็คอินบตัรโดยสารข้ึนเคร่ืองของสายการบิน 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชุดท่ีสวมใส่สบาย,ชุดสุภาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศพัทมื์อถือ,แบตส ารอง,ท่ีชาร์ตโทรศพัท,์อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดเล่นน ้าและชุดเปล่ียน 



3.ของใชส่้วนตวัท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมต่างๆ(ส าหรับรายการทวัร์ท่ีมีการคา้งคืน) 
 
อตัราค่าบริการทวัร์นีร้วม 

1.ค่ารถบสัปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่ ท่องเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัท่ีช านาญทาง 
2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ดอนเมือง-กระบ่ี สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยดั Economy Class  20 กิโล 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กระบ่ี-ดอนเมือง สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยดั Economy Class  20 กิโล 
3.ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
4.ค่าอาหาร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
6.ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
7.ค่าเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียว บริการบนรถในระหวา่งการเดินทาง 
8.ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
   (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิด 
   จากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
อตัราค่าบริการทวัร์นี้ไม่รวม 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2.ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์(ม้ือท่ีทานอิสระ),ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในห้องพกัโรงแรม 
3.ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยน า้ใจของท่าน 

การจองทวัร์และส ารองทีน่ั่ง 
1.เม่ือท าการจองทวัร์แลว้ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล,ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางในการติดต่อ ส าหรับการ 
   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน และ ท าการช าระค่ามัดจ าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง 
   ทวัร์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
2.การจองทวัร์และการส ารองท่ีนัง่บนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือมีการ วางเงินมดัจ า เขา้มาท่ีบริษทัฯ เพื่อเป็นการยนืยนัการ 
   จองทวัร์ จึงจะถือวา่ไดท้  าการจองทวัร์และส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ ท่ีนัง่จะไม่ถูกตดั 
3.กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 15 วนั เพื่อใช ้
   ส าหรับการใส่ช่ือตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัร์เคร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
4.การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 15 วนัเป็นอยา่งนอ้ย เน่ืองจากบริษทัฯตอ้งส ารอง 
   ค่าใชจ่้ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมท่ีพกั ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะถือวา่ ท่านยกเลิก 
   ทวัร์โดยอตัโนมติั และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามดัจ าคืนได ้ 
การยกเลกิการเดินทาง 
1.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ทางบริษทัฯจะคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 



2.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจ าทวัร์ 
3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร์ 
4.การไม่มาช าระเงินค่าทวัร์ตามท่ีก าหนด  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทวัร์ทั้งหมด  
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ 
1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง 
   ตามท่ีก าหนดไว ้ 
2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามนัข้ึน ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ 
   ราคาค่าน ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ 
   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 
   ส าคญั หรือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ 
   บาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของมคัคุเทศกห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
4.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยัธรรมชาติและเหตุการณ์    
   อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง บริษทัฯ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของท่ีมีค่า อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผู ้
   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบติัเหตุจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่าน 
   ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
7.เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัร์ทั้งหมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ 
   เง่ือนไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอ้แลว้ 
ข้อมูลเพิม่เติม 
*** ส าหรับรายการทวัร์ท่ีมีการพกัคา้งคืน เน่ืองจากการวางแปลนของห้องพกั ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้
หอ้งพกัในแต่ละท่ีต่างกนั อาทิ เช่น หอ้งพกัเด่ียว(Single) หอ้งพกัคู่(Twin/Double) หรือห้องพกั 3 ท่าน(เสริมเตียง) หอ้งพกั
อาจจะไม่ติดกนั 
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจ าตวั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มคุัเทศก์หรือหวัหนา้ทวัร์ตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 
*** ทางบริษทัฯ แตงโมทวัร์ จ  ากดั ขอขอบพระคุณท่านท่ีไวว้างใจและเลือกใชก้ารบริการท่องเท่ียวของทางบริษทัฯ ใน
การพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและ
ประทบัใจกบัการบริการในคร้ังน้ี 
 


