
 

 

รหัสทัวร GOT2000694   
ทัวรกระบ่ี สุราษฎรธาน ี4 วัน 2 คืน 
วัดถํ้าเสือ – นํ้าตกรอน – สระมรกต - คลองสองนํ้า 
ทะเลแหวก – ดํานํ้าชมปะการัง – เกาะปอดะ – ถํ้าพระนาง – อุทยานราชภักดิ ์
 

 
 
 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 
พัก  The Small Hotel Krabi จงัหวัดกระบี่ 2 คืน 



 

 

เดินทางทุกวันพฤหัสบดแีละวันหยุดนักขัตฤกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เดินทาง  
07-10 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)   9,500.- 
13-16,20-23 กุมภาพันธ , 27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 8,800.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มีนาคม 2563 8,800.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 9,500.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต )  9,500.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 8,800.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,500.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 

 
วันแรกของการเดินทาง           
กรุงเทพฯ-กระบี ่
18.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬา 
กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและคอย

อํานวย 
ความสะดวก 

19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดกระบี่ โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
บริการอาหารวาง(1) ขนมปงนํ้าผลไม พรอมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทาน
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง     
กระบี-่วัดถํ้าเสือ-นํ้าตกรอน-สระมรกต-ทาปอมคลองสองนํ้า-ศูนยเพาะพันธุสัตวนํ้าชายฝم�ง 
  เชา รุงอรุณที่  จังหวัดกระบี่  ใหทานทําธุระสวนตัว และ บริการอาหารเชา(2) ที่

หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. เดินทางสู วัดถํ้าเสือ ซึ่งเปนสํานักวิปสสนาของทานพระอาจารยจําเนียร มีความรม

รื่น 
ดวยตนไมใหญนําทานนมัสการพระพุทธรูปภายในถํ้า และนมัสการเจาแมกวนอิม 

ที่อยู 
ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถํ้าตางๆและทางเดินขึ้นสูยอดเขา เพื่อชมวิวทัวทัศนของ

เมือง 
กระบี่ที่สวยงาม 

09.30 น. นําทานเดินทางสู  นํ้าตกรอน 1 ใน Unseen in Thailand ธารนํ้าอุนสายเล็กๆ ท่ี
ไหลลงสูลํานํ้าเย็น ท่ีทานสามารถลงเลนนํ้าได เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้น
นําทานสู สระมรกต ชมสระนํ้าธรรมชาติสีเขียวมรกต ท่ีงดงามสมชื่อ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร 
13.30 น. นําทานถายรูปเปนที่ระลึกที่ อนุสาวรียปูดํา ดานหลังเปนฉากของเขาขนาบนํ้า สัญ

ลักษ 
ของเมืองกระบี ่

15.00 น. นําทานเดินทางสู บานหนองจิก นําทานเขาชม ทาปอม คลองสองนํ้า ที่เปน 1 ใน 
Unseen in Thailand แหลงศึกษาระบบนิเวศนวิทยา ชมความสมบูรณของป�า
ชายเลน และพืชนํ้านานาชนิด ชมสายนํ้าที่ใสสะอาด ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ เมื่อนํ้า
ขึ้นจะเปนนํ้าเค็ม เมื่อนํ้าลด จะเปนนํ้าจืดและมีชวงที่ เปนรอยตอของสองนํ้า 
ทามกลางบรรยากาศที่รมรื่น 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก The Small Hotel Krabi  หรือเทียบเทา  พักผอนตามอิสระ
ภายในท่ีพัก 

เย็น บริการอาหารกลางวัน(4) ที่รานอาหาร 
19.30 น. กลับเขาสูท่ีพัก เชิญทานพักผอนตามอิสระยามคํ่าคืน 

ที่พัก The Small Hotel Krabi  หรือเทียบเทา 
 

วันที่สามของการเดินทาง     
ทองทะเลกระบี-่ถํ้าพระนาง-เกาะทับ-เกาะหมอ-ทะเลแหวก-ดํานํ้าชมปะการัง 
  เชา รุงอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางสู หาดนพรัตนธารา  
09.00 น. นําทานลงเรือ สปดโบท (Speed Boat) ลําหรู ทองทะเลกระบี่ ใหทานไดชื่นชม

กับ 
ความงดงามของทะเลกระบี่ ผานเกาะแกงตางๆ บริการทานดวยนํ้าดื่มเย็นๆ 

09.30 น. นําทานสู หาดถํ้าพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 
ชายหาดที ่

สวยงาม ชม ถํ้าพระนาง ถํ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่นับถือของชาวเรือ ชมอาวไรเลย
ตะวันออก  

สถานที่ปนหนาผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทานจะไดเห็นนักปนผาท่ีมาทดสอบความ 
สวยงามของหนาผาหินปูนแหงนี้ 



 

 

10.30 น. นําทานสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยูกับสภาพนํ้า) สัน
ทรายที ่

เชื่อมระหวางเกาะไกเกาะทับและเกาะหมอ เกิดขึ้นไดทุกวัน นําทานเดินเลนบนสัน
ทราย  

เปรียบเสมือนทานไดเดินอยูกลางทองทะเลอันดามัน  
11.00 น. นําทานถายรูป เกาะไก เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกรอนเปนเขา

รูปราง 
เหมือนหัวไก จากนั้นนําทานสู เกาะส่ี เชิญทุกทานเลนนํ้า ดํานํ้าชมปะการัง ชมปลา

ทะเล 
ที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแกว ชมดอกไมทะเลและปลาการตูน

ที ่
อาศัยอยูในดงดอกไมทะเล 

กลางวัน นําทานขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน(6) แบบปกนิก(อาหารกลอง) 
ทามกลาง 

บรรยากาศใตทิวสน อากาศสบายๆ ดวยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญทาน 
พักผอน จนถึงเวลานัดหมาย 

14.00 น. นําทานขึ้นเรือ สปดโบท เดินทางกลับสูทาเรือ หาดนพรัตนธารา 
15.00 น. เดินทางกลับสูท าเรือ  เดินทางเข าสูที่ พั ก  The Small Hotel Krabi หรือ

เทียบเทา 
เย็น บริการอาหารกลางวัน(7) ที่รานอาหาร 
20.00 น. กลับเขาสูท่ีพัก เชิญทานพักผอนตามอิสระยามคํ่าคืน 

ที่พัก The Small Hotel Krabi หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         
กระบี-่พระธาตุไชยา-หัวหิน-กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา(8) ทีห่องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. อําลาท่ีพัก นําทานเดินทางสู อ.ไชยา สุราษฎรธาน ี
11.00 น. นําทานกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎรธานี พระบรม

ธาตุไชยา  
เปนพุทธเจดียสมัยศรีวิชัยสรางตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที ่
อาณาจักรศรีวิชัยกําลังรุงเรื่อง และนมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค ที่

ประดิษฐาน 
อยูกลางแจง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเดินทางสู อ.หัวหิน 
เย็น บริการอาหารคํ่า(10) ที่รานอาหาร  
19.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน

ละ (พักหอง
ละ 2 ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
1 ทาน 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
(มีเตียง
เสริม) 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (ไม
มีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 
(เพ่ิมทาน

ละ) 

07-10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา)   

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

13-16 กุมภาพันธ  2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
20-23 กุมภาพันธ  2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
05-08  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
12-15  มีนาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
19-22  มีนาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
26-29 มีนาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
03-06 เมษายน 2563 (วนัจักรี)   9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 
10-13 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต )  

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

11-14 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 
12-15 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 
16-19 เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
23-26  เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 
2563 

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
14-17  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
21-24  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 
หมายเหต ุ เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ท่ีชารตโทรศัพท,อปุกรณกันแดด,รมพับ,ชดุเลนนํ้า 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง 
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบไุวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.เม่ือทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การตดิตอ สําหรับการ 
   ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท 
เพ่ือเปนการยืนยันการจอง 
   ทัวร โดยการโอนเงนิเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเม่ือมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการ 
   จองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทวัรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ท่ีนั่งจะไมถูกตัด 
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใช 
   สําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบตัิเหตุ
ระหวางการเดินทาง 
4.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนื่องจาก
บริษัทฯตองสํารอง 
   คาใชจายตางๆ อาทิ คาโรงแรมท่ีพัก คารถ คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ 
จะถือวา ทานยกเลิก 
   ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
 



 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู
รวมเดินทางไมถึง 
   ตามที่กําหนดไว (รถตูปรบัอากาศ ข้ันตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรบัอากาศ ข้ันตํ่า 30 ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรบัราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ 
   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพ่ือ 
   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของทานเปน 
   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสีย หรือไดรับ 
   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติ และเหตุการณ    
   อื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู 
   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน 
   ละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
7.เม่ือทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบรษิทัฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ 
   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 

ขอมูลเพิ่มเติม 
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพัก
คู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน 
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ 
ในการพาทานและครอบครวัเดินทางทองเที่ยวในครัง้นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ
ความสะดวกสบายและประทับใจกบัการบริการในครั้งนี ้


