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ก ำหนดกำรเดินทำง  

 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-21 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 

 
วันแรก(1)   กรุงเทพ – นครศรีธรรมรำช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยำงใหญ่(ตำพรำนบุญ) - หมู่บ้ำนคีรีวง 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่จ.นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 233 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช น าท่านออกเดินทางสู่ “วดัเจดียไ์อไ้ข่” 

(ตาไข)่ (50 กม.) จากเร่ืองราวที่ร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรกไ็ด้
สมหวงัทุกอยา่ง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ 
ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เช่ือกนัว่า
เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู ่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอได ้
ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมี
ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท า
ยอดขายให้ ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั
ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของที่ผูล้ื่อมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ 
เป็นตน้ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่และ

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน (3 คืน)  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  

 



 
 
 
 
 
 
 

แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท้ี่มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทกุวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก 
ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “วดัยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิม 

ช่ือ “วดัคงคาล้อม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยาแล้วขุดเจอช้ินส่วน
พระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดั
ยางใหญ่และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญจึงไดม้ีการบูรณะวดั
อีกจนเป็นวัดที่สวยงาม น าท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” ส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวปักษ์ใต้นับถือและเช่ือกันว่าเป็นสุดยอดของ
พรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอ
ความปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และยงัมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหา
นิยม เหมาะส าหรับคนค้าขาย คนท างาน ให้มีกินมีใช้ ถ้าหาก
ท่านไหนที่สมหวงั เช่ือกนัว่าเมื่อสมหวงัตามที่ขอแลว้ ให้กลบัมา
บริจาคท าบุญเพื่อช่วยท านุบ ารุงวดัยางใหญ่ ก็จะเป็นสิริมงคล
อยา่งย่ิง 

วิธีไหว้บูชำ พรำนบุญ      หำกบนให้บนด้วย 
1.พวงมาลยั       1.เหลา้ขาว 1 ขวด 
2.ธูป 9 ดอก       2.ผา้ขาวมา้ 1 ผืน 

                                             3.เทียน 1 เล่ม 
                                             4.หมากพลู ยาสูบ 1 ชุด 

บทสวดคำถำบูชำพรำนบุญ บทหลัก 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ 3 จบ 

นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคานะมาสะโย 



 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย ดว้ยโลเคชัน่ที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษ
ใดๆ ตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็นเส้นทางเดิน
ขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกว่า 

“สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น 
ไดรั้บการจดัให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ 
เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้นคีรีวง” เป็นจุดแลนด์
มาร์กส าคญัที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาถ่ายรูป เหมือนกบัว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึงบา้นคีรี
วง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : Grand Fortune หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง(2)  ศำลหลักเมือง – พระบรมธำตุเมืองนครฯ – ก ำแพงเมืองเก่ำ – อ ำเภอคลองท่อม 
                       สระมรกต – น ้ำตกร้อน - ที่พักอ่ำวนำง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบา้นเมือง
ให้พ้น จากภัยอัน ตรายเชิญ
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  
จากนั้ นน าท่านไปไหว้ขอพร 
“พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือ
ช่ือ เต็มๆ  “วัดพระมห าธาตุ
วรมหาวิห าร”   เพื่ อ เป็น สิ ริ
มงคล พระบรมธาตุเมืองนคร 
ตามต านานเล่ากนัว่าสร้างมาก
ว่า 1,700 ปี  โดยเจ้าชายทนท
กุมารและพระนางเหมชาลา 
จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลาย
ยคุหลายสมยัและเป็นพระบรม
ธ าตุ เจ ดี ย์  ที่ อ ยู่ คู่ กั บ เมื อ ง
นค รศ รีธรรม ราชม าตั้ งแ ต่
โบราณจนถึงวนัน้ี น าท่านแวะ
ถ่ายรูป “ก าแพงเมืองเก่า” เป็น
ก าแพงเมืองที่เคยปกป้องเมือง
นครศรีธรรมราชจากขา้ศึก เป็น
โบราณสถานที่ ส าคัญ ขอ ง
จังหวัดแสดงถึงความเก่าแก่ 
ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง  ค ว า ม
เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง  แ ล ะ
ประวตัิศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม  เพื่อพัฒนาเป็นอีกสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลกัษณะเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ มีที่ตั้งอยู่หลายจุดดว้ยกนั แต่ที่เหลือให้
ชม คือ ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
“จงัหวดักระบี่” น าท่านเดินทางสู่ “อ าเภอคลองท่อม” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจูจ้ี้ ป่าดิบช้ืนที่ราบต ่าผืนสุดทา้ยของประเทศไทยและเป็นป่า
แห่งเดียวของโลกที่คน้พบนกแตว้แร้วท้องด า เพลิดเพลินกบัเส้นทางธรรมชาติ  “สระมรกต”  สระน ้ าสวยใส

กลางป่าใหญ่ ต้นก าเนิดจากตาน ้ าใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงท าให้มองเป็นสีเขียวมรกต 
สนุกสนานกบัการเล่นน ้ า เที่ยวชม “น ้าตกร้อน”  สายน ้าแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน ้าใตพิ้ภพ ไหลผ่านล าธารและ
ตกลงมาเป็นชั้นน ้ าตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น ้านั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกบัการแช่เพ่ือสุขภาพ ซ่ึงที่นั้น
เปรียบไดก้บั สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน ้า) 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Krabi Resort ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สำม(3)  ท่องทะเลกระบ่ี – เกำะปอดะ – เกำะไก่ – เกำะยำวำซัม 
                       ทะเลแหวก - หำดไร่เลย์ – ถ ำ้พระนำง - ที่พักอ่ำวนำง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภยัสูงพร้อมอุปกรณ์ในการด าน ้ าต้ืน(บริการเส้ือชูชีพและ

หน้ากาด าน ้าต้ืน ท่านละ 1 ชุด) น าท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุก
กับการด าน ้ าชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง 
ขนม ผลไม้ และเคร่ืองด่ืมบริการระหว่างท่องทะเล
กระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด 
อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง 
สลบักบัสีสันของดอกไมท้ะเล เรือเร็วน าคณะผ่านชม
ความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island 
เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางดา้นปลายสุดของ
เกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้ นไปแล้วคล้ายคอไก่ 
จากนั้นน าท่าน “ด าน ้ าชมปะการังเกาะยาวาซมั” จุดด า
น ้ าที่มีช่ือเสียงอีกจุดหน่ึงของทะเลกระบี่ สัมผสัแนว



 
 
 
 
 
 
 

ปะการังอ่อน และดอกไมท้ะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทัว่ไปกระจดักระจายอยู่ทัว่ผืนน ้ าไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ “เกาะทบั” หรือ “ทะเลแหวก” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบปิกนิก 
บ่าย น าท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซ่ึงเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหมอ้ และ

เกาะทบั ทั้งสามเกาะน้ีตั้งอยู่ใกล้ๆ กนั คาดว่ามีสัณฐานติดกนัเมื่อคลื่นพดัทรายมาพบกนัที่จุดน้ีจึงท าให้เกิดเป็น
แนวสันทรายเช่ือมเกาะทั้งสามเกาะน้ีให้ถึงกนั สันทรายน้ีจะจมหายไปเมื่อน ้ าขึ้นสูงเมื่อน ้ าลดแนวสันทรายก็จะ
ค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกบัว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกนัเป็นสามส่วน… 

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยูก่บัเวลาของน ้าขึ้นและน ้าลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของ 
ระดบัน ้าขึ้นและน ้าลง 

 จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย”์ ชายหาดที่มีความสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน ้ า 
นั่งเล่นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรออกเดินทางกลบัพร้อมชมความงามของ “ถ ้ าพระนาง” ที่มีช่ือเสียงของ
กระบี่จากนั้นเดินทางกลบัที่พกั 

15.30 น. กลบัถึงที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านคา้และร้านกาแฟอยูม่ากมาย อิสระทุกท่าน) 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Krabi Resort ระดับมำตรฐำน 4 ดำว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  กระบ่ี - ท่ำปอม คลองสองน ้ำ – อนุสำวรีย์ปูด ำ – เขำขนำบน ้ำ 
                       ชุมชนเกำะกลำง - ช้อปป้ิงของฝำก - เดินทำงกลับ 



 
 
 
 
 
 
 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน ้ า”  ตั้งอยู่ท่ี ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขา

คราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพ่ือเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน ้ าใตดิ้นและ

พืชพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ั้งในน ้าและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหน่ึงคือ รากไมใ้ห้ชวนมองอยู่
ทัว่ไปตาม ริมตลิ่ง สองฝ่ังคลองโดย รากของตน้ไมห้ลาย ประเภทจะปรับตวั ดว้ยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ 
ส่วนใครท่ีอยากสัมผสักบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการ
เดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน ้าและ ป่าท่าปอมได ้ให้ท่านไดม้ีเวลา
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติและความสวยงามของธารน ้ าที่ใส่ราวกบักระจก (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่น
น ้ า) จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าที่พัก น าท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวดักระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตาม
สโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผูค้นน่ารัก” น าท่านแวะเก็บภาพสัญลกัษณ์ของจังหวดักระบี่ ณ บริเวณสวนเจา้ฟ้า 
ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น ้ากระบี่ดา้นหนา้ตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบี่ 
จากนั้นน าท่านเก็บภาพคู่กบัอนุสาวรียป์ูด า เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขา
ขนาบน ้ า ภูเขาสองลูกที่ตั้ งอย่างโดดเด่นริมแม่น ้ ากระบี่  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับ
ประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรียน์กออก" หรือนกอินทรี นกประจ าถิ่นที่น่ี สาเหตุที่สร้างอนุสาวรียเ์ป็นรูปปูด า

และนกออกเพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท์ี่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่  
 จากนั้นน าท่านลงเรือขา้มสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านชม “ชุมชนเกาะกลาง” เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น ้ ากระบี่ ห้อมลอ้มดว้ยป่าชายเลนและปาก
แม่น ้ าที่อุดมสมบูรณ์นับพนัไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยูอ่ีกโลกหน่ึงที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็น
มิตรจากชาวบา้น เป็นชุมชนที่ยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมไวไ้ดอ้ยา่งดีเย่ียม ชุมชนบา้นเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความ
ผูกพนัธ์กับท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็น  วิถีชีวิตที่ยงัคงความดั้งเดิมได้ที่ น่ีอย่างไม่ยาก โดยมี
กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การท าผา้
ปาเต๊ะ, การท าเรือหัวโทงจ าลอง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลบักรุงเทพ   /  สมควร
แก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่ 

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
17.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่ 
19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
   

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22 - 25 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 

01-04 พ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 



 
 
 
 
 
 
 

02-05 พ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
03-06 พ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
06-09 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
08-11 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
13-16 พ.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 
20-23 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
23-26 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
27-30 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
02-05 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
03-06 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
04-07 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
11-14 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
18-21 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
25-28 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
02-05 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
09-12 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
16-19 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
23-26 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
24-27 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
27-30 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
06-09 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
11-14 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
12-15 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
13-16 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 



 
 
 
 
 
 
 

20-23 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
27-30 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
03-06 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
10-13 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
17-20 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
24-27 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช // กระบี่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 

ใบ น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 



 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ าคืนได ้     

 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8-9 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


