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วนัแรก  กรุงเทพฯ  - กระบี ่         (-/-/D) 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์โดยม ีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก  

ติดแท็กผกูกระเป๋า พรอ้ม บริการเครือ่งดื่ม ใหทุ้กทา่นไดส้ดช่ืน กอ่นออกเดินทาง 

19.00 น. พรอ้มออกเดินทางสู่ จงัหวดักระบี่  “เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอากาศ  

VIP มาตฐาน ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ ทุกวนั 

ค า่                   บริการอาหารกล่องบนรถ เครื่องดืม่ที่ไม่มีแอลกอฮอลบ์นรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว 

 
 

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

06.00 น. เดินทางถงึ  จ.กระบี่ อิสระใหท้า่นสมาชิกท าภารกิจส่วนตวั ณ ปัม้ ปตท.  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารสุชญัญาแตเตี้ยม (การเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ กระบี่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

11 ชัว่โมง) 

น าคณะเดินทางสู่ อทุยานฯ หาดนพรตัน์ธารา – หมูเ่กาะพีพี น าท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อา่วพระนาง 

น าท่านชมและสกัการะ ถ ้าพระนาง เพื่อเป็นสริิมงคล...น าทา่นชมความงดงามของ ทะเลแหวก(Unseen)  

ประกอบดว้ย เกาะไก่ เกาะทบั เกาะหมอ้ เชิญทา่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลกึเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ เชิญท่านพกัผอ่นชมความงามของหาดทรายขาว 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ 

บ่าย  น าท่าน ด าน ้าชมปะการงัหลากสสีนั และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัท่าเรือ  

น าท่านเดินทางสู่ที่พกั The Elements Krabi Resort บูติก รสีอรท์ ระดบั 5 ดาว 

 

17.00 น.  คณะเดินทางถงึทีพ่กั “The Elements Krabi Resort บตูิก รีสอรท์ ระดบั 5 ดาว “ ตอ้นรบัทา่นดว้ย   

Welcome drink  เชิญสมาชิกส่งตวัแทนรบักุญแจหอ้งพกั พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารกอ้ยกุลากาศยั 

ที่พกั  The Elements Krabi Resort บูติก รีสอรท์ ระดบั 5 ดาว หรอื เทียบเท่า 
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วนัที่สาม ตรงั – ด าน ้าดูปะการงัเกาะยา – เกาะไหง       (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นที่เรยีบรอ้ย เตรยีมสมัภาระและกลอ้งถ่ายภาพใหพ้รอ้มก่อนออกเดินทาง 

คณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเม็ง   จ.ตรงั 

09.30 น. คณะเดินทางถงึทา่เรอืปากเมงเตรียมตวัไปด าน า้ พรอ้มรบัอุปกรณ์ด าน า้ พรอ้มออกเดินทางไปสมัผสัความสวยงาม

ของปะการงั ณ “เกาะยา” อิสระใหท้่านด าน า้ชม ปะการงัอ่อนหลายพนัธส์สีนัสวยงามพรอ้มเหล่าปลาการต์ูนสสีนั

แปลกตามากมาย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) 

 

 

 

10.30 น. น าคณะเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่ “เกาะไหง” ชมความงามของธรรมชาติใตท้ะเล ดว้ยการด าน า้ชมปะการงั ตื่นเตน้เรา้ใจ

กบัปะการงัสมอง ปะการงัเขากวาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตไ์ม่อ ัน้ 

บ่าย อิสระพกัผอ่น เล่นน ้าบนชายหาดส่วนตวัของเกาะไหง รีสอรท์ หรือ สนุกสนานกบัการพายเรือแคนู มคีวามสุข 

สนุกสนานกบัหาดทรายขาว ทะเลใส หนุ่มสาวหล่อ ๆ สวย ๆ อย่างทุกท่าน..เต็มที่กบัชีวิต 
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15.00 น.  น าคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  รถตูร้อรบัคณะน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั.. 

17.00 น. คณะเดินทางถงึทีพ่กั  โรงแรมธรรมรินทร ์ธนา ระดบั 4 ดาว ตอ้นรบัทา่นดว้ย  Welcome drink  เชิญสมาชิก

ส่งตวัแทนรบักุญแจหอ้งพกั พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั 
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ค า่ บริการอาหารค า่  ณ รา้นอาหารบา้นสวนสุวิมล  ในบรรยากาศรม่รื่นดว้ยธรรมชาติพรอ้มรสชาติอาหารสไตลไ์ทย ๆ 

ผสมผสานซฟีู๊ ด อรอ่ยจนท่านตอ้งรอ้งขอ..เอาอกี  

ที่พกั           โรงแรมธรรมรนิทร ์ธนา ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

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

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นที่เรยีบรอ้ย คณะพรอ้มกนับริเวณ ล็อบบี้  โรงแรมธรรมรินทรธ์นา เพือ่ Check -

Out เคลยีรค่์าใชจ้า่ยส่วนตวั     

น าท่าน ชอ้ปป้ิง เลอืกซื้อของฝากขึ้นช่ือเมอืงตรงั ขนมเคก้ หมูยา่งเมอืงตรงั และสนิคา้อื่นๆ ส าหรบัคนทางบา้น

จากนัน้น าท่านน าท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailand ของจงัหวดัตรงั “ เลใตภ้เูขา ลอดยาวสดุลี้ น ้ารอบ

คีรี ” ที่ ถ ้าเลเขากอบ อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ “ล่องเรือลอดถ ้า” สุดยอดความตื่นเตน้กบัการผจญ

ภยัในถ า้ลอดทอ้งมงักร ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสยีวทีจ่ะจดจ าไม่รูล้มื.... ขึ้นจากเรือน าท่านเดินชมสนิคา้ 

OTOP ไมเ้ทพธาโร (เนื้อไมม้กีลิน่หอมเป็นเอกลกัษณ์) น ามาแกะสลกัเป็นรูปทรงต่าง ๆ สวยงามกอ่นน าคณะ

เดินทางสู่กระบี ่

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเรือนผูก้าร 

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

ลงสู่ล าน า้เย็น ที่ทา่นสามารถลงเล่นน า้ได ้เปรียบเสมอืนสปาธรรมชาติ ใหท้่านมเีวลาพกัผ่อน นัง่แช่เทา้ตามอิสระ 

จนถงึเวลานดัหมายจากนัน้น าท่านสู่ สระมรกต ชมสระน า้ธรรมชาติสเีขยีวมรกต ที่งดงามสมช่ือ ที่ร่มรื่นดว้ย

พรรณไมน้านาชนิด เชิญท่านพกัผอ่นหรอืจะลงเล่นน า้ในระมรกตตามอิสระ  

จนถงึเวลานดัหมาย....น าคณะเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารพลบัพลาซีฟู๊ด หลงัอาหารน าคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

 วนัที่หา้  กรุงเทพฯ          (-/-/-) 

04.00 น. คณะเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทัฯ จะยึดถือและ

ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไข 
 

ทิปเดียวเที่ยว 2 ทะเล @ กระบี่  - ตรงั  5 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

6 – 10 สงิหาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

13 – 17 สงิหาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

20-24 สงิหาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

27-31 สงิหาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

3 – 7 กนัยายน 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

10 – 14 กนัยายน 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

17 – 21 กนัยายน 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

24 – 28 กนัยายน 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

1-5 ตุลาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

8 -12 ตุลาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

15-19 ตุลาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 
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22 -26 ตุลาคม 2563 7,990. 7,990 6,990 1,800 

เดินทางทุกวนัส าหรบักรุป๊

เหมาตู ้
ราคาเหมา เพิ่มพกัเดียว 

ราคาเหมากรุป๊ 6-8 ท่าน/ตู ้ 60,000 1,800 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบ ุ

✔ ค่าทพีกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2ทา่น กรณีพกั 3 ท่าน เตยีงเสริมที่ไดอ้าจจะมขีนาดเลก็กวา่เตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรม   

          มขีนาดไม่เหมอืนกนั ) 

✔ มคัคุเทศกผ์ูช้  านาญบริการตลอดการเดินทาง 

✔ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิคุม้ครองไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท  *เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วย

ดว้ยโรคประจ าตวั ปญัหาสุขภาพ) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

⮚ ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์นต็ ฯลฯ 

⮚ ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

⮚ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

⮚ *** ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง *** 
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เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลิก 

การจอง 

⮚ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลอืช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปใน

วนัเดินทาง 

การยกเลิก  (เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัิธรุกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551) 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรม

ที่พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร 

⮚ แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ า

รถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมที่พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ และ ค่าบรกิาร 

⮚ แจง้ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น** 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการทอ่งเทีย่วน้ี หากทา่นไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

4. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท าใหท้า่นไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ทา่นจะขอคืนค่าบริการ

ไม่ได ้
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5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงนิ

ใหส้ าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว

ดว้ยตวัทา่นเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวนี้ 

7. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผู ้

เดินทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ตอ่การไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกีย่วขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 
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