UNSEEN IN THAILAND AT KRABI 3D2N

สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดาน้ า
4 เกาะฮอตฮิต
ชมความงดงาม 2 UNSEEN THAILAND
ทะเลแหวก และสระมรกต ณ กระบี่
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ าเสือ วัดดัง
ประจาจังหวัดกระบี่
ส่วนตัวกับที่พกั ติดหาดไร่เลย์ทางฝัง่
ตะวันตก

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2564

เมนู แนะนา
 อาหารพื้ นเมืองเลิศรส

13,990.-

 อาหารเที่ยงรสเด็ดบนเกาะ

ราคาเพียง …

WE 241 : BKK - KBV : 08.00 - 09.20
WE 250 : KBV - BKK : 19.05 - 20.25

โดยรถตู ้ VIP 9 ทีน่ งั ่
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – น้ าตกร้อน สระมรกต – สุสานหอยน้ าจื ด - ท่าเรืออ่าวน้ าเมา – หาดไร่เลย์

2

ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะปอดะ – เกาะทับ (ทะเลแหวก) - เกาะหม้อ –
เกาะไก่ – หาดถ้ าพระนาง)

3

ท่าเรืออ่าวน้ าเมา – ลานปูดา (ถ่ายภาพเขาขนาบน้ า) – ร้านจี้ ออของ
ฝาก – วัดถ้ าเสือ – สนามบินกระบี่ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ)

อาหาร
เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม
SAND SEA RESORT
หรือระดับเทียบเท่า

-

SAND SEA RESORT
หรือระดับเทียบเท่า

-

-

2

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – น้ าตกร้อน – สระมรกต – สุสานหอยน้ าจื ด
– ท่าเรืออ่าวน้ าเมา – ทีพ่ กั บนหาดไร่เลย์ (-/L/D)

06.00

คณะเดินทางทุกท่านพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
D พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ด้ านสัมภาระและบัตรโดยสาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบินไทย
สมายล์ (THAI SMLIE) เทีย่ วบินที่ WE 241
เดินทางถึง สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
นาทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือและออกเดินทางสู่ น้ าตกร้อน สาย
นา้ แร่ธรรมชาติท่เี กิดจากตานา้ ใต้ พิภพ ไหลผ่านลาธารและตกลงมา
เป็ นชั้นนา้ ตกหินปูนเล็ก ๆ ที่นา้ นั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา
เหมาะกั บ การแช่ เ พื่ อสุ ข ภาพซึ่ ง ที่ น้ั น เปรี ย บได้ กั บ สปาแห่ ง
ธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาทุกท่านเดิน ทางสู่อาเภอคลองท่อม เขตรั กษาพั นธุ์ สัต ว์ ป่า เขาประ – บางครามเพลิ ดเพลิน กับเส้ น ทาง
ธรรมชาติ ท่านจะได้ พบกับ สระมรกต สระนา้ สวยใสกลางธรรมชาติในป่ าใหญ่ นอกจากความสวยงามของนา้
ใสสีเขียวมรกตแล้ ว ยังเป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่สวยงามแห่งนึงของจังหวัดกระบี่อกี ด้ วย ต้ นกาเนิด
จากตานา้ ใต้ ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้ วตกตะกอน จึงทาให้ มองเป็ นสีเขียวมรกต อิสระให้ ทา่ นสนุกสนานกับการ
เล่นนา้ หรือผ่อนคลายภายในสระมรกต (กรณีเล่นน้ำ กรุณำเตรียมชุดสำหรับเปลีย่ นหลังเล่นน้ำ)
นาท่านเดินทางสู่ สุสานหอยน้ าจื ด เป็ นหนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มักจะจัดอยู่ในโปรแกรมเที่ยวกระบี่ ถึงชื่อจะ
ขึ้นต้ นด้ วยคาว่า “สุสาน” แต่กไ็ ม่ได้ น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสุสานหอยเป็ นเพียงซากดึกดาบรรพ์ของหอยขม
(หอยนา้ จืด) จานวนมากที่ทบั ถมกันเป็ นเวลากว่า 35 ล้ านปี โดยมีนา้ กับธาตุปูนประสานกัน ใช้ เวลาหลายล้ าน
ปี จนกลายเป็ นชั้นหินปูน ถือเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนึ่ง ที่หาดูได้
ยาก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
ถึงเวลาอันสมควร นาท่านนั่งเรือสู่ ที่พกั บนหาดไร่เลย์ แซน ซี รีสอร์ท ท่านจะพบกับบรรยากาศความเป็ น
ส่วนตัวและมีความสวยงามโดยโรงแรมที่พักติดหาดไร่ เลย์ ทางฝั่งตะวันตก จากนั้นให้ ทุกท่านพั กผ่อนตาม
อัธยาศัย (ทางที่พักมีสระว่ายนา้ กลางแจ้ ง ท่านสามารถลงเล่นนา้ ที่สระว่ายนา้ ของที่พักได้ ตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ SAND SEA RESORT หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า

08.00
09.20

กลางวัน
บ่าย

เย็น

วันที่สอง ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะปอดะ – เกาะทับ (ทะเลแหวก) - เกาะหม้อ – เกาะไก่ – หาดถ้ าพระนาง)
(-/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั่งเรือสู่ ถ้ าพระนาง ชมความงามของถา้ พระนาง ซึ่งเป็ นที่นับถือของชาวเรือ หาดถา้ พระนาง อยู่ในเขต
ต.อ่าวนาง จะกระบี่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สี่เกาะ เกาะปอดะ เกาะทับ+เกาะ
หม้อ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ าพระนาง ที่น่ีคือ 1 ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่ มุม

3

กลางวัน
บ่าย

เย็น

อัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้ าไปจนสุดชายหาด อันเป็ นที่ต้ังของ ถา้ พระนาง ด้ วยเป็ นที่สถิตของ พระนางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงชาวเรื อแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้ าไปอยู่ภายในถา้
มองออกมาจะเห็นปากโพรงถา้ มีหินย้ อยลงมาเป็ นฉากระย้ า สวยงาม มีท้องทะเลกว้ างและเกาะน้ อยใหญ่เรียง
รายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็ นมุมมองสวยงามแปลกตาน่าทึ่งที่สุดแห่ งหนึ่งในเมืองไทย บรรยากาศในช่วง
เวลากลางวัน ณ อ่าวถา้ พระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้ วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการดานา้ ดูปะการัง ปลาหลากหลายสายพันธุ์ หลาก
สีสนั
บริการอาหารกลางวันบนเกาะ
นาท่านชม “UNSEEN IN THAILAND” เรี ยกว่ า ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทั้ง 3 เกาะด้ วยกันระหว่าง
เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ ทุกท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
**หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้ นอยู่กบั ระดับน้ าในแต่ละวันเมือ่ น้ าลดจะเป็ นสัน
ทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้**
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่น ถ่ายรูปหรือ เล่นนา้ บริเวณชายหาดตาม
อัธยาศัย เกาะปอดะ เกาะสวยแห่ งทะเลกระบี่ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ ม ขาวละเอียด บริ เวณชายฝั่งของ
เกาะ เป็ นเกาะเอกชนที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติ เป็ นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่ โดยเกาะปอ
ดะแห่งนี้ต้ังอยู่ในทะเลด้ านหน้ าอ่า วนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร หากยืนอยู่ริมหาดที่อ่าว
นาง หรือ หาดพนรัตน์ธารา แล้ วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน
เกาะใหญ่ ท่ีสุดในนั้ นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ ๆ กันได้ แก่เกาะทับ เกาะหม้ อ เกาะไก่ ซึ่ งเป็ น 4 เกาะไฮไลท์
สาหรับการท่องทะเลกระบี่
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ SAND SEA RESORT หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ท่าเรืออ่าวน้ าเมา – ลานปูดา(ถ่ายภาพเขาขนาบน้ า) – ร้านจี้ ออของฝาก – วัดถ้ าเสือ - ท่าอากาศ
ยานนานาชาติกระบี่ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)
เช้า
11.00
กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อิ สระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวน้ าเมา เพื่อเข้ าสู่ตัวเมืองกระบี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

4

เย็น
19.05
20.25

นาท่านเดินทางสู่ ลานปูดา หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ
อนุ สาวรี ย์ปู ดา เพื่ อ ถ่ า ยรู ป เป็ นที่ร ะลึ ก ตั้ งอยู่ ท่ีท่า เรื อ
ขนาบน้า จุ ด ตรงนี้ เป็ นจุ ด ชมวิ ว ชั้ น ดี ข องเมื อ งกระบี่
เพราะสามารถมองเห็น เขาขนาบน้า ภูเ ขาสองลู ก ที่ต้ั ง
อย่ า งโดดเด่ น ริ ม แม่ น้า กระบี่ และเป็ นสัญ ลั กษณ์ ข อง
เมื อ งกระบี่ ด้ ว ย ใกล้ ๆกั บ ประติ ม ากรรมปู ด า จะมี
"อนุ ส าวรี ย์ น กออก" หรื อ นกอิ น ทรี นกประจ าถิ่ น ที่น่ี
สาเหตุท่สี ร้ างอนุ สาวรีย์เป็ นรูปปูดาและนกออกเพราะทั้ง
สองสิ่งนี้ถือเป็ นสัตว์ท่แี สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านจี้ ออ ของฝากกระบี่ ให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ วัดถ้ าเสือ วัดแห่งนี้เป็ นที่ร้ ูจักกันดีใน
จั งหวั ดกระบี่ และจั งหวั ดใกล้ เคียง วัดถา้ เสือนั้น จาก
การสอบถามชาวบ้ านได้ ความว่า ในอดีตเคยมีเสือโคร่ ง
จานวนมากอาศัยอยู่บริ เวณของถา้ ที่ต้ังอยู่ หน้ าเขาแก้ ว
ภายในถา้ ยังปรากฏหินธรรมชาติเป็ นรูปแบบอุ้งเท้ าเสือ
อีกด้ วย วั ดแห่ งนี้ เป็ นที่ร้ ู จั ก กัน ดี ในจั งหวั ดกระบี่ แ ละ
จังหวัดใกล้ เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดด
เด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่ อจาเนียร" ประธานสงฆ์วัดถา้ เสือที่มีผ้ ูเลื่อมใส จุดเด่นของวัดคือพระธาตุ
เจดีย์ยอดเขาแก้ วและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ ว มีความสูงเหนือระดับน้าทะเล ประมาณ
600 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะได้ โดยขึ้นบันได 1,237 ขั้น บนยอดเขาสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของเมือง
กระบี่ได้ รอบทิศ ทั้งยังเป็ นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจาลอง พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สิ่ง
สาคัญในวัดถา้ เสือนั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์และเป็ นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติกค็ ือการที่ได้ มาแวะสักการะขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม ที่มีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ประดิษฐาน
อยู่ภายในวัด
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่
นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เทีย่ วบินที่ WE 250
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

5

ค่าบริการ
วันเดินทาง

2-4, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25
เมษายน 2564
1-3, 2-4, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30
พฤษภาคม 2564
11-13, 18-20, 25-27
มิถุนายน 2564

ราคาผูเ้ ดินทาง 6
ท่าน ขึ้ นไป / พัก
ห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดีย่ วเพิม่

13,990.- 5,990.-
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ ( นา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ เครื่อง 20 กิโลกรัม/ท่าน )
2. ค่ารถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พร้ อมอาหารเช้ า (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
4. ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทุกแห่ง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เป็ นไปตามกรมธรรม์ท่กี าหนด
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผ้ ูเดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้ องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับชาวต่างชาติ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจา ท่านละ 7,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่าน ไม่ร่วมการเดินทางพร้อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในส่วนนั้นๆ ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิ์ใดๆ กับทางบริษัทได้
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด (ยกเว้ นเงินมัดจา)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคา
ทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้ องมีผ้ ูเดินทาง จานวนตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้
จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

