(แพ็กเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
Code : THST05
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วันแรก

สนามบินกระบี่ - ชมน้ าตกร้อน - ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180
องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง - เข้าสู่ที่พกั

...... น.
...... น.

เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน............ เทีย่ วบิน.................
เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ ว ( คนขับรถตูน้ าท่านออกเดินทาง )
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “น้ าตกร้อน” นับเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand อีก
แห่ งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวนา้ ตกตั้งอยู่ ใน อ.คลองท่อม ซึ่งก็ใกล้ ๆ กับสระมรกต เป็ นอ่าง
อาบน้าธรรมชาติ กลางป่ ารองรั บสายน้าตกที่ ไหลหลั่นลงมา จากเนิ นเขา สายน้าแร่ ที่ไหลมา
พร้ อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็ นธารนา้ พุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ ดินตาม
ธรรมชาติ มี ส ารกามะถัน เจื อจางเป็ นส่ วนประกอบ มี อุณ หภูมิ พ อเหมาะตกลงมาในแอ่ ง
สามารถอาบนา้ ได้ บริเวณธารนา้ ตกร้ อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในนา้ พุ
ร้ อนประกอบไปด้ วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ ผ่อนคลาย เชื่อว่าสามารถบาบัดอาการไขข้ ออักเสบ
ปวดหลัง และเกี่ยวกับผิวหนังได้ จากนั้นนาท่านไปชม “สระมรกต” ที่มีนา้ ใสเป็ นสีเขียวอมฟ้ า
สวยมากๆเหมือนสีมรกตเลยทีเดียว เป็ นสระนา้ ที่มีกาเนิดมาจากธาร เป็ นสระนา้ กลางป่ าขนาด
ใหญ่ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูป และดื่มด่ากับความงดงามของสระมรกต

เทีย่ ง

Code : THST05

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางไปร้ านคาเฟ่ ชิ คๆ “Dragon View Bar & Restaurant” เป็ นคาเฟ่ น้ อง
ใหม่ มาแรงของกระบี่ท่ีบรรยากาศดี มาก ร่ มรื่ น
วิวดีมากๆ มองเห็นทะเลอ่าวพังงา เกาะยาวน้ อย
และยอดเขาหงอนนาค ท่านจะได้ ชมวิวทะเลอัน
ดามั น และภู เขาพร้ อมๆ กั น เลย ตั วร้ านส่ วน
ใหญ่ ทาจากไม้ ไผ่ ดู กลมกลืนกับธรรมชาติ และ
โดดเด่ น ไปพร้ อมๆ กั น ด้ วยรูป ทรงแปลกตา
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ภายในร้ านมีท่นี ่ังให้ เลือกเยอะพร้ อมมุมถ่ายรูปสุดชิคที่แค่ เห็นแล้ วต้ องร้ องว้ าว เพราะเป็ นที่น่ัง
อยู่ บนไม้ ไผ่ ท่ี เอามาไขว้ กัน ลักษณะเหมื อนกับเป็ นที่ น่ั งยื่ น ออกไปในทะเลเลยก็ว่าได้ และ
ภายในร้ านยังมีบริการเมนูอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน เหมาะกับการมาพักผ่อน นั่งชิลๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั ( โรงแรมตำมแพ็กเกจทีท่ ่ำนเลือก )

วันที่สอง

รถมารับไปส่งท่าเรือ - โปรแกรมทัวร์ดาน้ า 4 เกาะ - หาดถ้ าพระนาง
ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand
เกาะไก่ - เกาะปอดะ - เข้าสู่ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1)

08:15 น./ จากนั้นรถมารับไป “ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา” เช็คอินที่ท่าเรือ รับฟังคาแนะนาและข้ อปฏิบัติ
08.30 น. ขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

09:20 น.

Code : THST05

นาท่านเดินทางสู่ หาดถ้ าพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เยี่ยมชม ถา้
พระนาง สถานที่ต้ังของศาลเก่าแก่ศักดิ์ สิทธิ์เป็ นที่เคารพกราบไหว้ ขอพรขอให้ โชคดีก่อนออก
เดิ นเรือเพื่ อทาการประมงของชาวเรื อ เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ ขอพร จะสมหวังในสิ่งที่ตน
ปรารถนา เพื่อให้ ส่งิ ที่บนบานประสบผล ผู้ กราบไหว้ ต้องนาปลัดขิกมาถวาย ทาให้ รอบๆศาล
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ของพระนางจึงเต็มไปด้ วยปลัดขิกน้ อยใหญ่จานวนมาก นอกจากนี้ หาดพระนางยังเป็ นชายหาด
ที่สวยงามและมีช่ือเสียงของจังหวัดกระบี่ หาดทรายขาวนา้ ใส รายล้ อมด้ วยเขาหินปูนอันเป็ น
เอกลักษณ์ เป็ นที่นิยมสาหรับกิจกรรมต่ าง ๆ เช่ นปี นหน้ าผา พายเรือคายัค อาบแดด พักผ่อน
เป็ นอย่างมาก

10:30 น.

นาท่ านชื่ นชมธรรมชาติ อัศจรรย์ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สัน ทรายขาวสะอาดที่จ ะ
ปรากฏให้ เห็นเมื่ อยามน้าลด จุ ด เชื่อมต่ อระหว่ างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้ อ จุ ดแวะชม
ถ่ายรูปยอดนิยม นาท่านเดินบนสันทรายราวกับกาลังเดินอยู่ท่ามกลางท้ องทะเลรายล้ อมด้ วยนา้
ทะเลเขียวมรกต จากนั้นพาท่ านล่องเรือถ่ายรูปและชม เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้ง
ลมและฝนกัดกร่ อนกลายเป็ นเขารูปร่ า งเหมือนหั วไก่ นับเป็ นจุ ดถ่ายรูปเช็คอินที่ไม่ ควรพลาด
บริเวณรอบเกาะไก่เป็ นจุดดานา้ ตื้นอีกจุดที่เป็ นที่นิยม เชิญท่านดานา้ ดูปะการังสวยงาม ฝูงปลา
เสือ ปลานกแก้ ว ดอกไม้ ทะเลและปลาการ์ตูน

12:00 น.

นาท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบบปิ กนิก (2) ท่ามกลางบรรยากาศ
หาดทรายสีขาวสะอาดตั ดกับ นา้ ทะเลสีเขียวมรกต ผ่อนคลายสบายๆไปกับเสียงคลื่นและสาย
ลม หลังรับประทานอาหารเที่ยง อิสระให้ ท่านได้ เล่นนา้ อาบแดด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

14:00 น.

เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั ( โรงแรมตำมแพ็กเกจทีท่ ่ำนเลือก )

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม

บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) - แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบ
น้ า “อนุสาวรียป์ ูดา” - วัดถ้ าเสือ – สนามบินกระบี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3)

Code : THST05
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จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป “บ้า นต้น ไม้ค าเฟ่ ” The Tree
House Cafe Krabi ค าเฟ่ แ ล ะ ร้ าน อ าห ารสุ ด น่ ารั ก ใน
บรรยากาศอันร่ มรื่น ภายในร้ านมีหลายโซนให้ ท่านได้ เลือกนั่ง
ชิลๆ ทั้งในโซนห้ องแอร์ด้านบน ที่น่ังริมสระนา้ ที่น่ังในสวน ที่
นั่งริมลาธาร ที่น่ั งบนบ้ านต้ นไม้ แต่ ละจุ ดตกแต่ งน่ ารักมากๆ
เป็ นคาเฟ่ ร่ ม รื่ น รายล้ อ มไปด้ ว ยต้ น ไม้ ได้ อย่ า งลงตั วมากๆ
นอกจากบรรยากาศดีแล้ ว เมนูเครื่องดื่มรสชาติดีมากๆ อาทิ เสาวรสโซดา พันซ์ผลไม้ รวม และ
กาแฟกะทิ กาแฟที่มีไอศกรีมกะทิเป็ นท็อปปิ้ งด้ านบน รสชาติ เข้ มข้ นหวานมั น นอกจากเมนู
เครื่องดื่ม ของหวานก็มี ทั้งเค้ ก ทั้งโทสต์ และยังมีอาหารให้ เลือกหลากหลาย

เทีย่ ง

Code : THST05

อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่ านออกเดิ นทางสู่ตัวเมื องกระบี่ พาท่ านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ ออ” ร้ านขายของ
ฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้ องถิ่น ของจังหวัด กระบี่ อาทิ อาหารทะเลแห้ ง ท๊อฟฟี่ ถั่ว
ท๊อฟฟี่ มะพร้ าว ขนมเต้ าส้ อไส้ ถ่ัว น้าพริ กกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อตาม
อัธยาศัย จากนั้น นาท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน้ า” ให้ ท่านได้ เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ต้ังสูง
ตระหง่านขนาบแม่นา้ ทั้งสองข้ าง เป็ นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และ
ยั ง มี รูป ปั้ น อนุ สาวรี ย์ ปู ด าตั วใหญ่ ซึ่ งเป็ นอีกจุ ด เช็ค อิน ยอดนิ ย มที่ ท้ั งนั กท่ องเที่ ย วและชาว
ท้ องถิ่นรู้จักกันเป็ นอย่ างดี จากนั้นนาท่านไป
ชม “วัด ถ้ าเสื อ ” ซึ่ งห่ า งจากสนามบิ น กระบี่
ประมาณ 8 กิ โลเมตร โดยมี พ้ ื นที่ ประมาณ
200 ไร่ อดี ต เคยเป็ นป่ าที่ อยู่ อ าศั ย ของเสื อ
ชาวบ้ า นเคยได้ ยิ น เสี ย งค ารามของเสื อ อยู่
บ่ อ ยครั้ ง ประกอบกั บ บริ เวณดั ง กล่ า วมี ถ ้า
ธรรม ชาติ จึ ง เรี ย กขาน กั น ว่ า วั ด ถ ้ า เสื อ
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นอกจากนี้ บนยอดเขาของวัดถา้ เสือยังเป็ นจุ ดชมวิว 360 องศา ที่มีช่ือเสียงมาก ทางขึ้นเป็ น
บันไดทั้งสิ้น 1,237 ขั้น สร้ างโดยพุทธศาสนิกชน
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทาการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

...........

เดินทางกลับ สนามบิน................ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........

...........

เดินทางถึงสนามบิน............กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ........

** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

Code : THST05
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อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
โรงแรม 8 ไอค่อน อ่าวนาง กระบี่ (8Icon Ao Nang Krabi) (จองวันนี้ – 30 ธันวาคม 2563)

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก 2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ
ตา่ กว่า 11 ขวบ
( เสริมเตียง )
( ไม่เสริมเตียง )

Room type

จานวน

ราคา

Grand Deluxe Room

2-3 ท่าน

4,990

4,990

4,490

1,200

Grand Deluxe Room

4-5 ท่าน

3,990

3,990

3,490

1,200

Grand Deluxe Room

6-7 ท่าน

3,690

3,690

3,190

1,200

Grand Deluxe Room

8–9 ท่าน

3,390

3,390

2,890

1,200

Code : THST05

ค่าพักเดี่ยว
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โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก 2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ
ตา่ กว่า 11 ขวบ
( เสริมเตียง )
( ไม่เสริมเตียง )

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

COSI Room

2-3 ท่าน

5,590

5,590

5,090

1,500

COSI Room

4-5 ท่าน

4,390

4,390

3,890

1,500

COSI Room

6-7 ท่าน

3,990

3,990

3,490

1,500

COSI Room

8–9 ท่าน

3,690

3,690

3,190

1,500

Code : THST05

ค่าพักเดี่ยว
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โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort) (จองวันนี้ – 20 ธันวาคม 2563)
*** ราคานี้ ยกเว้นการเข้าพัก ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564
และระหว่างวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2564) ****

Room type

จานวน

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาผูใ้ หญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก
ตา่ กว่า 11 ขวบ

2 ท่าน พักกับเด็ก

( เสริมเตียง )

( ไม่เสริมเตียง )

ตา่ กว่า 11 ขวบ

ค่าพักเดี่ยว

Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน

5,390

5,390

4,890

1,300

Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน

4,290

4,290

3,790

1,300

Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน

3,890

3,890

3,390

1,300

Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน

3,590

3,590

3,090

1,300
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อัตรานี้ รวม
✓ โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้ อมอาหารเช้ า
✓ ทัวร์ดานา้ รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เจ้ าหน้ าที่ดูแล อุปกรณ์ดานา้ ตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียม
อุทยาน รวมอาหารกลางวัน นา้ ดื่ม ผลไม้
✓ รถตู้ปรับอากาศพร้ อมคนขับ
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการทากิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ - กระบี่ -กรุงเทพฯ
✓ ค่าอาหารมื้ออิสระ
✓ ค่าบัตรเข้ าชมค่าธรรมเนียมอุทยาน สาหรับทัวร์วันแรก และวันสุดท้ าย

✓ ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็ กเกจทัว ร์ส ำมำรถเดินทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้ นไป ซึ่งอัต ราค่ าบริ การขึ้นอยู่ กับจานวนลูกค้ า และ
โรงแรมที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ ามั ดจารถ
ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงิ นค่ าทัวร์ 50% และ หั กค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
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5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

การชาระเงิน
✓ กรณีจองแพ็กเกจ กรุณาชาระเงินเต็มจานวน ภายใน 24 ชม. เนือ่ งจากราคาโรงแรม
อาจมีการปรับขึ้ น และห้องอาจเต็ม
✓ ในกรณีลูกค้าให้จองตัว๋ เครื่องบินด้วย รบกวนชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดภายใน 5 ชม.
เนือ่ งจากตัว๋ เดีย่ วต้องชาระเงินทันที มิฉะนั้นราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น
หมายเหตุ
 กรุณำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำช้ำกว่ำเวลำทีร่ ถออกเดินทำง ทำให้ท่ำน ตกท
ริปท่องเทีย่ ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆได้
 รายการท่ องเที่ ย วและรายการอาหารที่ ร ะบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหนา้ งาน
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุ ดยาว หรือ ช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ ท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตั วแทนหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมี การยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่ างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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