
 

 

 

   



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  - กระบี่                  (-/-/D) 

18.00 น.            พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ทีไ่ปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)  โดยมเีจา้หนา้ที ่ 

                      คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้ม บริการเครื่องดืม่ ใหท้กุทา่นไดส้ดชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

19.00 น.            พรอ้มออกเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่“เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP มาตฐาน  

                      ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือทกุวนั 

ค า่                   บรกิารอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 

 

 

 

 

 

   วนัที่สอง  หาดนพรตัน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ – ด าน ้ าเกาะสี ่                                       (B/L/D) 

06.00 น.           คณะเดนิทางถงึ จ.กระบี ่อสิระใหท้่านสมาชกิท  าภารกจิส่วนตวั ณ ปัม้ ปตท. ก่อนน าท่านเดนิทางไป 

เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารสชุญัญาแตเตี้ยม 

                     น าคณะเดนิทางสู ่อทุยานฯ หาดนพรตันธ์ารา – หมู่เกาะพพี ี น าท่านลงเรอื Speed Boat เดนิทางสู่อ่าวพระนาง น า       

                     ทา่นชมและสกัการะ ถ ้าพระนาง เพือ่เป็นสริิมงคล...น าท่านชมความงดงามของ ทะเลแหวก(Unseen) ประกอบดว้ย    

                     เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ เชิญทา่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึเรยีบรอ้ย...  แลว้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะปอดะ 

                     เชญิท่านพกัผ่อนชมความงามของหาดทรายขาว 

  

 

 

 

 

  

 

 เที่ยง                บรกิารอาหารกลางวนั อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ    

บ่าย                 น าท่าน  ด าน า้ชมปะการงัหลากสสีนั และฝูงปลานานาชนิดที ่เกาะสี ่สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัท่าเรือ  

                      น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั 

                      คณะเดนิทางถงึทีพ่กั   The Elements หรอื เทยีบเท่า ตอ้นรบัท่านดว้ย  Welcome drink  เชญิสมาชิกสง่ตวัแทนรบั 

                      กญุแจหอ้งพกั พกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั 

ค า่                   น าคณะเดินทางไป รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารกอ้ยกลุากาศยั  หลงัอาหารน าคณะเดนิทางกลบัที ่



 

 

                      พกั...อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

   
 
 

   วนัที่สาม         ตรงั -ถ ้ามรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก                                                       (B/L/D) 

เชา้                  บรกิารอาหารเชา้   ณ หอ้งอาหารที่พกั 

                      หลงัอาหารน าคณะเดนิทางสู่  ท่าเทยีบเรือปากเมง็ จ.ตรงั 

                      คณะเดนิทางถงึท่าเรือปากเมงเตรยีมตวัไปด าน า้ พรอ้มรบัอปุกรณ์ด  าน า้ พรอ้มออกเดนิทางไปสมัผสั 

                      ความตื่นเตน้กบัการลอด "ถ ้ามรกต" (UNSEEN THAILAND) หน่ึงเดยีวของเมอืงไทยทีธ่รรมชาต ิ

                      สรา้งสรรคไ์วใ้ตภ้ผูากลางทะเล..สนุกสนานตื่นเตน้กบัการว่ายน า้ลอดถ า้ทีม่ดืสนิท ไปโผล่ปากถ า้อกีดา้น  

                      มหีาดทรายเลก็ ๆ ทีส่วยงามภายในถ า้เป็นปล่องภเูขา พรอ้มคน้หาทีม่าของชื่อ..ถ ้ามรกต 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตบ์นเรอื 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย               เดนิทางมุ่งหนา้สู่ "เกาะกระดาน" สมัผสัธรรมชาตอินับริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการงัสวยเป็นสถานทีว่วิาห ์

                      ใตส้มทุรเป็นประจ าทกุปี พรอ้มชมปะการงัหลากสแีละฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะ 

                      เลก็ๆ ท ัง้ 3 เกาะ อยู่ในวงลอ้มของ   เกาะมกุ และเกาะกระดาน เป็นเกาะสมัปทานรงันก มลีกัษณะ เป็น 

                      โขดหนิ แหละหนา้ผาหนิสูงชนัไม่มชีายหาดหรือบา้นเรือนของผูค้น และชาวประมงอาศยัอยู่บนเกาะท ัง้สาม  

                      นอกจากม ี กระท่อมของคนเฝ้ารงันกปลูกเรียงรายบนโขดหนิรอบตวัเกาะ บรเิวณรอบเกาะท ัง้สามเป็น 

                  แหล่งด  าน า้ชมปะการงัชนิดต่าง ๆ มที ัง้ปะการงัน า้ตื้นและน า้ลกึรายรอบมฝูีงปลาทะเล  

ค า่                 บรกิารอาหาร ค า่ ณ หอ้งอาหาร  

                    หลงัอาหารน าคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมธรรมรนิทร ์ธนา ระดบั 4 ดาว หรือ เทยีบเท่าตอ้นรบัท่านดว้ย Welcome  

                    drink  เชิญสมาชกิส่งตวัแทนรบักญุแจหอ้งพกั พกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่           ชอ้ปป้ิงของฝากตรงั – ถ ้าเลเขากอบ – น ้ าตกรอ้น  - สระมรกต - ของฝากกระบี่ – กรุงเทพฯ    (B/L/D) 

เชา้                 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

                     หลงัอาหารคณะพรอ้มกนั   บรเิวณลอ็บบี้  โรงแรมธรรมรนิทรธ์นา เพือ่ Check Out   เคลยีรค่์าใชจ่้าย 

                     ส่วนตวั  น าท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของฝากขึ้นชื่อเมอืงตรงั ขนมเคก้ หมยู่างเมอืงตรงั และสนิคา้อื่นๆ 

                     ส  าหรบัคนทางบา้นจากนัน้น าท่านน าท่านเดนิทางท่องเทีย่ว UNSEEN Thailand ของจงัหวดัตรงั “ ทะเล 

                     ใตภ้เูขา ลอดยาวสดุลี้  น ้ารอบครีีที่ถ ้าเลเขากอบ” อกีรูปแบบการเดนิทางท่องธรรมชาติ “ล่องเรอืลอดถ ้า”            

                     สุดยอดความตื่นเตน้กบัการผจญภยัในถ า้ลอดทอ้งมงักร ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสยีวทีจ่ะ 



 

 

                     จดจ าไม่รูล้มื.... ขึ้นจากเรือน าท่านเดนิชมสนิคา้ OTOP ไมเ้ทพธาโร (เน้ือไมม้กีลิน่หอมเป็นเอกลกัษณ์)  

                     น ามาแกะสลกัเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามก่อนน าคณะเดนิทางสู่กระบี่ 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั  รา้นอาหารเรอืนผูก้าร 

บ่าย           น าทา่นเดนิทางสู่จ.กระบี ่ระหว่างทางแวะชม น ้าตกรอ้น Unseen in Thailand สายธารน า้อุ่นสายเลก็ ๆ  

                    ทีไ่หลลงสู่ล  าน า้เยน็ ทีท่่านสามารถลงเล่นน า้ได ้เปรียบเสมอืนสปาธรรมชาต ิใหท้่านมเีวลาพกัผ่อนภาย นัง่ 

                    แช่เทา้ตามอสิระ จนถงึเวลานดัหมายจากนัน้น าท่านสู่ สระมรกต ชมสระน า้ธรรมชาตสิเีขยีวมรกต ทีง่ดงาม 

                    สมชื่อ ทีร่่มรื่นดว้ยพรรณไมน้านาชนิด เชิญท่านพกัผ่อนหรือจะลงเล่นน า้ในระมรกตตามอสิระ จนถงึเวลา 

                    นดัหมาย....น าคณะเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

ค า่                 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารพลบัพลาซีฟู๊ ด หลงัอาหารน าคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

วนัที่หา้           กรุงเทพฯ 

04.00 น.          คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

 

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

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ 

 จะยึดถอืและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 

อยู่ดี กนิดี มีคนดูแล ครบจบทกุไฮไลท ์@ กระบี่  - ตรงั  5 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

01 - 05  ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,490.- 1,500.- 

08 - 12  ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,490.- 1,500.- 

15 - 19  ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,490.- 1,500.- 

22 – 26 ตุลาคม 2563 7,490.- 7,490.- 6,490.- 1,500.- 

เดินทางทุกวนัส าหรบักรุป๊เหมาตู ้ ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6 – 8 ท่าน/ตู ้ 55,000.-บาท 1,500.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

✔ ค่าทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปรกต ิโดยแต่ละโรงแรมมขีนาดไม่

เหมอืนกนั ) 

✔ มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบรกิารตลอดการเดนิทาง 

✔ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เง ือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

ปญัหาสขุภาพ) 

 

 

 

 

 



 

 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

⮚ ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

⮚ ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

⮚ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

⮚ *** ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

การจอง 

 สง่ ส าเนาบตัรประชาชน พร้อม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน สว่นท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนั
เดนิทาง 

การยกเลกิ  ขไนอ่นงเการยกขลกิทวัร์ขป็นงปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าขทีอยวและมคัคุขทศก์ พ .ศ. 2551 

1. แจ้งยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ โดยหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ได้แก่ คา่มดัจ ารถบสั , รถตู้  ,คา่มดัจ าโรงแรมท่ีพกั, 
คา่มดัจ าร้านอาหาร, คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี และ คา่บริการ 

2. แจ้งยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกวา่ 15 วนัแตไ่มถ่ึง 30 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% โดยหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ได้แก่ คา่มดัจ ารถบสั , 
รถตู้  ,คา่มดัจ าโรงแรมท่ีพกั, คา่มดัจ าร้านอาหาร, คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี และ คา่บริการ 

3. แจ้งยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไมค่ืนเงินเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 

 

 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้ริการกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสดุของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนื

ค่าบริการได ้



 

 

4. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย

ตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

น้ี 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผู ้

เดนิทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 



 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                                       



 

 

  


