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รหสัโปรแกรม : 18413 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

กระบ่ี พงังา  3 วนั 2 คืน 

วนัแรก       สนามบินกระบ่ี – สง่โรงแรมท่ีพกั                                                    (-/-/-) 

xx.xx น.  รบัท่าน ณ สนามบินกระบ่ี  

 

xx.xx น. แวะชมเขาขนาบน ้า เป็นเขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร ขนาบแมน่ า้กระบ่ี 

 ประติมากรรมปดู า ประติมากรรมปูด า ประกอบไปดว้ยตวัแม ่1 ตวั และตวัลกู 3 ตวั สรา้งขึน้

จากทองค าเหลืองรมค า สดัสว่นสวยงาม สื่อถึงความสมัพนัธข์องครอบครวั ในนทิานอิสปเร่ือง

แมปู่กบัลกูปู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าขวัญของจงัหวัดกระบ่ี “กระบ่ีเมืองนา่อยู่ ผูค้นนา่รกั 

 

xx.xx น.  น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย                              

วนัท่ีสอง เจมสบ์อนด ์ขบั AVT 30 นาที พายเรอืแคน ู                            (เชา้/เท่ียง/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 1) 

08.00 น. ลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 10.00 น. 

  เตรียมพรอ้มออกเดินทางจากท่าเรือสามชอ่งไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือหางยาวหรือเรือเร็ว  

  (Speed Boat) 

10.30น. เย่ียมชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตท่ีิเขาพิงกนั และเขาตาปู หรืออีกชื่อท่ีเรียกกนัว่า   

  เกาะเจมสบ์อนด ์สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง JAMES BOND 007 ตอน The Man With  

  the golden gun 

11.00น. สนกุสนานกบัการพายเรือแคนลูอดถ า้ ท่ีถ า้เขาทะล ุตืน่ตาตืน่ใจกบัหินงอกหินยอ้ยรปูร่าง 

  แปลกตา พรอ้มป่าโกงกางเขยีนขจี 

11.30น. เดินทางถึงเกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพ้ืนบา้น (Unseen Thailand) 
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12.00น. เดินทางกลบัยงัท่าเรือสามชอ่ง 

13.00น. รบัประทานอาหารกลางวันแบบไทย (ม้ือท่ี 2) (เซ็ทโตะ๊ 8 ท่าน) ท่ีรา้นอาหารภายในแคมป์ชา้ง 

13.45น. สนกุสนานกบัการขบัรถ ATV ผา่นเสน้ทางธรรมชาติ 30 นาที และชมการแสดงโชว ์  

  ของชา้งนอ้ยแสนรูแ้ละเจา้ลิงจอมซน 10-15 นาที 

15.00น. เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี  

17.00 น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

วนัท่ีสาม 4 เกาะทะเลแหวก - สนามบินกระบ่ี                          (เชา้/เท่ียง/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 3)   

08.00 น.  เช็คเอา้ท ์ฝากสมัภาระ ออกเดินทางไปทา่เทียบเรือหาดนพรตันธ์ารา   ลงเรือ Speed Boat ท่อง

ทะเลกระบ่ี แวะชม ถ า้พระนาง , อ่าวไร่เลย ์ชมหนา้ผาท่ีใชใ้นการปีนผาระดบัโลก สกัการะศาล 

พระนาง เลน่น า้ เกาะไก ่ชมปะการงัหลากสี  ปลาการต์นู และ ปลานานาชนดิ ถ่ายรปู เกาะไก ่  

ชมทะเลแหวก Unseen in Thailandเชื่อมระหว่าง เกาะทบั และ เกาะหมอ้ 

                                 

 12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนกิ บนเกาะปอดะ  (ม้ือท่ี 4)   จากนัน้พกัผอ่นหรือเลน่น า้ดฝููงปลา

สวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอ่ิมใจกบัทะเลกระบ่ี 

15.00 น.  น าท่านกลบัสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

xx.xx น.         เช็คเอา้ท ์รบัท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก                                             

                                 

xx.xx น.       เดินทางสูส่นามบินกระบ่ี โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

................................................จบโปรแกรม............................................................ 
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อตัราค่าบริการ  ส าหรบั  2  ท่านขึ้นไป   ( ราคาน้ีใชไ้ด ้20 เมษายน 63– 31 ตลุาคม 2563 ) 

โรงแรม สถานท่ี ผ ูใ้หญ่ 
เด็กมี

เตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 
พกัต่อคืนละ 

โกลเดน้ฮิล 

Standard 

ตวัเมืองกระบ่ี 3,990 3,790 3,590 1,000 1,000 

บลโูซเทล อ่าวนาง 4,790 4,590 4,390 1,300 1,300 

เดยอิ์นท ์

 Superior 

อ่าวนาง 

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

4,890 4,690 4,490 1,400 1,400 

เดยอิ์นท ์

Superior sea 

view 

อ่าวนาง 

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

5,390 5,190 4,490 1,800 1,000 

รามาดา้            

Deluxe Pool 

View 

อ่าวนาง สระว่าย

น า้ใหญ่ บริเวณ

กวา้ง 

4,890 4,690 4,490 1,500 1,500 

รามาดา้                       

Deluxe Pool 

Access 

อ่าวนาง เปิดประต ู

หอ้งลงสระว่ายน า้ 

5,590 5,390 5,190 2,000 2,000 

บียอน รีสอรท์ 

Cottage 

หาดคลองมว่ง  

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

6,590 6,390 6,190 1,800 1,800 

บียอน รีสอรท์ 

Superior 

หาดคลองมว่ง 

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

6,790 6,590 6,390 2,300 2,300 

บียอน รีสอรท์ 

Villa Garden 

หาดคลองมว่ง 

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

7,190 6,990 6,790 2,600 2,600 

บียอน รีสอรท์ 

Deluxe Sea View 

หาดคลองมว่ง 

หอ้งอาหารตดิ

ทะเล 

8,190 7,990 7,790 3,700 3,700 
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*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะหอ้งเพ่ิมท่านละ 300 บาท 

*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะพีพี เพ่ิมท่านละ 500 บาท 

*** กรณี เปลี่ยนจาก 4 เกาะทะเลแหวกเป็น เกาะรอก เพ่ิมท่านละ 1,300 บาท 

 

ชาวต่างชาติ  เพ่ิมค่าธรรมเนียมอทุยาน 400  บาท 

รวมบรกิาร

 รถตูร้บั – สง่ สนามบิน-โรงแรม 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร ตามรายการ 

 ทวัร ์4 เกาะทะเลแหวก  

 ทวัรเ์จมสบ์อนด ์

 

 มคัคเุทศกช์ านาญงาน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมอทุยาน ฯ 

 ประกนัภยันกัท่องเท่ียวแบบกลุม่ 

 

อตัราค่าทวัรน้ี์ไม่รวม   

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ใชจ่่ายสว่นตวั 

 ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน – กลบั 

 

               โกลเดน้ฮิลล ์

 

 

 

 

 

              บลโูซเทล 

                         

                            เดยอิ์นท ์

 

                   
 

            รามาดา้ 
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            บียอน 

                 
 

 

 

OPTION TOUR 

ทวัรเ์กาะหอ้ง 

08.00 น. รบัท่านจากโรงแรม  ไปลงเรือ Speedboat  เดินทางมุง่หนา้สูห่มูเ่กาะหอ้ง ( ใชเ้วลา 20 นาที )  

09.30 น. เดินทางถึงเกาะหอ้ง น าท่านชมทะเลใน (Lagoon)น า้ทะเลมีสีเขยีวมรกต โอบลอ้มดว้ยหนา้ผาหินปูน 

                    มีทางเขา้ทางเดียวท่ีมีชอ่งประมาณ 5 เมตร สามารถชมไดต้อนน า้ขึน้ เชิญถ่ายรปูตามอธัยาศัย 

10.30 น. น าท่านสูเ่กาะผกัเบ้ีย-เกาะไร่ เกาะท่ีมีความเงยีบสงบ สวยงามดว้ยธรรมชาต ิท่ีแตง่แตม้สีสนัได ้

อย่างลงตวั งดงามดว้ยบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่ หาดทบัแขก 

เชิญทกุท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

11.00 น. น าท่านสูเ่กาะลาดิง (Paradise island )เกาะเล็กๆ ท่ีถกูซ่อนไวโ้ดยป่าเกาะ สวยงาม ดว้ยหาดทราย

สว่นตวั 

                          

          เชิญทกุท่านด าน า้ดปูะการงัหนา้หาด หรือจะพกัผอ่นเลน่น า้ตามอธัยาศัย 

12.00 น. น าท่านขึน้เกาะหอ้ง ขึน้อยู่กบัอทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี เกาะนอ้ยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ 

ไดร้บัชื่อว่าเป็นป่าแห่งอนัดามนั และที่เกาะนีย้งัไดร้บัรางวัลชายหาดระดบั 5 ดาว จาก ททท.ดว้ย 

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนกิ ( ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) ท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสนสบายๆดว้ย

เสียงคล่ืนและสายลมท่ีพดั ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย หลงัอาหารเชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย  

15.00 น. น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

   

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,000 บาท   

เด็กอาย ุ3- 10 ขวบ   700 บาท 

**ต่างชาติ เพ่ิม  400  บาท 
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ทวัรส์ระมรกต – น ้าตกรอ้น 

08.00 น.  รบัท่านจากโรงแรมที่พกั น าสู่ น า้ตกรอ้น UNSEEN IN THAILAND สปาแห่งธรรมชาต ิเชิญทกุ

ท่านแชไ่ออุ่นของสายน า้แร่ จากใตพิ้ภพไหลผา่นชัน้น า้ตกหินปูน อณุหภมูิประมาณ 42 องศา ซ่ึง

เหมาะกบัการแชเ่พื่อสขุภาพ (เพื่อให ้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสดุกบัสขุภาพ ควรแชป่ระมาณ 15 นาที) 

12.00   น.   บริการอาหารกลางวันแบบปิกนกิ ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย ( ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) 

13.00 น.  น าท่านเดินเสน้ทางศึกษาธรรมชาตเิขานอจูจ้ี้ ป่าดิบชืน้ท่ีราบต า่ผืนสดุทา้ยของประเทศไทย เป็น

สถานท่ีท่ีมีนกแตว้แรว้ทอ้งด า นกท่ีครัง้หนึง่เคยไดส้ญูพนัธไ์ปแลว้ในโลกนี้ แตม่าพบที่นีซ่ึ่งมีเพียง

ไมก่ี่ตวั สระมรกต UNSEEN IN THAILAND สระน า้สีเขยีวมรกต ใจกลางป่า เปรียบไดด้ัง่เป็น

สระว่ายน า้กลาง ธรรมชาต ิ 

     

เชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย 

15.00 น.  น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ   900 บาท    

เด็กอาย ุ3- 10 ขวบ   600 บาท  

**ต่างชาติ เพ่ิม  360  บาท 
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เกาะพีพี  อ่าวมาหยา 

08.00 น. รบัท่านจากโรงแรมที่พกั เดินทางไปยงัท่าเทียบเรือหาดนพรตัน ์ธารา 

08.30 น.        ลงเรือ Speed Boat ลอ่งทะเลกระบ่ีโดยบนเรือมีไกดม์ืออาชีพคอยใหค้ าแนะน า และมีน า้ดื่ม  ผลไม ้ 

บริการ  ออกเดินทางจากอา่วนาง 45 นาที ถึงอ่าวมาหยา   สถานท่ีถ่ายท าภาพยนต ์เดอะบีช  

ลงเลน่น า้ชมฝูงปลาหลากสีสนั  ไปอ่าวโละ๊ซามะชมปะการงั  ดอกไมท้ะเล และฝูงปลา   การต์นู  

จากนัน้ชมถ า้ไวกิ้ง สถานท่ีเก็บรงันกนางแอ่น ขึน้เกาะพีพีดอน 

12.00 น. รบัประทานอาหารเที่ยง ( ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 

13.00 น.        หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพรอ้มซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกครัง้ไปด าน า้กลางทะเลท่ีเกาะไผ่ ดฝููงปลา ปะการงัหลากสีสวยงามท่ีสดุในฝัง่ 

                    อนัดามนั  สมญานามดงปะการงัแสนไร่  ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัทะเลกระบ่ี   กลบัขึน้พกัผอ่นบน

ชายหาดทรายขาวสะอาดท่ีเกาะไผ่  

      

16.00 น น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ   1,200 บาท 

เด็กอาย ุ3 – 10 ขวบ   800 บาท 

ชาวต่างชาติเพ่ิมท่านละ 400 บาท 
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ทวัรเ์กาะรอก  

07.45 – 08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรม 

08.30 น. ออกเดินทางสูเ่กาะรอก ซ่ึงประกอบดว้ย เกาะรอกใน , เกาะรอกนอก 

10.00 น. ด าน า้ เกาะรอกนอก , เกาะรอกใน 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวัน แบบบฟุเฟตริ์มหาด (ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) 

14.00 น. ออกจากเกาะรอก มุง่หนา้สูเ่กาะหา้ 

14.30 น. ว่ายน า้ ด าน า้ ณ เกาะหา้ 

15.15 น. เดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

16.30 น. กลบัถึงท่าเรือ 

                           
 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 2,200 บาท   

เด็กอาย ุ4 - 10 ขวบ  1,800 บาท 

**ต่างชาติ เพ่ิมท่านละ  400  บาท 
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ลอ่งแกง่ 5 กม.+อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต+์โหนสลิง (Flying Fox) 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอกยงั 

มีฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     10.30น.  ตืน่เตน้กบัการโหนสลองที่มีความสงู 15 เมตร และความยาว 250 เมตร 

     11.00น.  รบัฟังการอธิบายวิธีการลอ่งแกง่แพยางอย่างปลอดภยั และเร่ิมตน้ผจญภยั สนกุสนาน  

   ตืน่เตน้ หวาดเสียว ในเสน้ทาง 5 กม. ของการลอ่งแกง่ 

     12.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์

     13.30น.  เดินทางถึงแคมป์ชา้ง บ.ไอสแ์ลนดซ์าฟารี จ ากดั ท่ี ต.กะไหล อ.ตะกัว่ทุ่ง เพ่ือชมการแสดง

   โชวข์องชา้งแสนรูแ้ละเจา้ลิงจอมซน 10-15 นาที สนกุสนานกบักิจกรรมพาชา้งไปอาบน า้ 

   ดว้ยการขดัตวัชา้ง เพื่อใหช้า้งร ูส้ึกผอ่นคลายและสรา้งความเป็นมิตรระหว่างคนกบัชา้ง 

    15.30น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี 

16.30-17.30น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,200 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 900 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

วันเดินทาง: ทกุวัน ลกูคา้จ านวน 2 ท่านขึน้ไป 



หนา้ 10 จาก 19 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

สิ่งท่ีตอ้งเตรียมไปดว้ย –ชดุว่ายน า้-ชดุล าลอง-หมวก-ผา้เช็ดตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลอ่งแกง่ 5 กม.+อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต+์โหนสลิง (Flying Fox)+ 

นัง่ชา้ง30นาที 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางไสย 

   ยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอกยงัมี 

ฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     10.30น.  ตืน่เตน้กบัการโหนสลองที่มีความสงู 15 เมตร และความยาว 250 เมตร 

     11.00น.  รบัฟังการอธิบายวิธีการลอ่งแกง่แพยางอย่างปลอดภยั และเร่ิมตน้ผจญภยั สนกุสนาน  

   ตืน่เตน้ หวาดเสียว ในเสน้ทาง 5 กม. ของการลอ่งแกง่ 

     12.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์

     13.30น.  เดินทางถึงแคมป์ชา้ง บ.ไอสแ์ลนดซ์าฟารี จ ากดั ท่ี ต.กะไหล อ.ตะกัว่ท ุ่ง ท ากิจกรรมการ 

   นัง่ชา้งผา่นเสน้ทางธรรมชาต ิ30 นาที พรอ้มทั้งชิมและชมการท าอาหารไทย และลิ้มลอง

   ผลไมต้ามฤดกูาลสนกุสนานกบักิจกรรมพาชา้งไปอาบน า้ ดว้ยการขดัตวัชา้งเพ่ือใหช้า้ง 

   รูส้ึกผอ่นคลายและสรา้งความเป็นมิตรระหว่างคนกบัชา้ง 

     15.30น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี 

 16.30-17.30น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 



หนา้ 11 จาก 19 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,300 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,000 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

 

วันเดินทาง: ทกุวัน ลกูคา้จ านวน 2 ท่านขึ้นไป 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

สิ่งท่ีตอ้งเตรียมไปดว้ย –ชดุว่ายน า้-ชดุล าลอง-หมวก-ผา้เช็ดตวั 

 

 

 

ลอ่งแกง่ 5 กม.+อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต+์โหนสลิง (Flying Fox)+ 

ขบัรถATV30นาที 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดนิทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอก 

ยงัมีฝูงลิงป่า แสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     10.30น.  ตืน่เตน้กบัการโหนสลองที่มีความสงู 15 เมตร และความยาว 250 เมตร 

     11.00น.  รบัฟังการอธิบายวิธีการลอ่งแกง่แพยางอย่างปลอดภยั และเร่ิมตน้ผจญภยั สนกุสนาน  

   ตืน่เตน้ หวาดเสียว ในเสน้ทาง 5 กม. ของการลอ่งแกง่ 

     12.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์

     13.30น.  เดินทางถึงแคมป์ชา้ง บ.ไอสแ์ลนดซ์าฟารี จ ากดั ท่ี ต.กะไหล อ.ตะกัว่ท ุ่ง สนกุสนานกบัการ

  ขบัรถ ATV ตามเสน้ทางธรรมชาต ิ30 นาที ตอ่ดว้ยการนัง่บนหลงัชา้ง 30 นาที ,  

   ทดสอบ ความแมน่ย าดว้ยการยิงปืนขนาด 22 มม.จ านวน 5 นดั และลองลิ้มชิมผลไมไ้ทย 

ตามฤดกูาล สนกุสนานกบักิจกรรมพาชา้งไปอาบน า้ ดว้ยการขดัตวัชา้งเพ่ือให ้  

 ชา้งร ูส้ึกผอ่นคลายและสรา้งความเป็นมิตรระหว่างคนกบัชา้ง 

     15.30น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี 

 16.30-17.30น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,400 บาท   



หนา้ 12 จาก 19 

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,100 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

วันเดินทาง: ทกุวัน ลกูคา้จ านวน 2 ทา่นขึน้ไป 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

สิ่งท่ีตอ้งเตรียมไปดว้ย –ชดุว่ายน า้-ชดุล าลอง-หมวก-ผา้เช็ดตวั 

 

 

 

ลอ่งแกง่ 5 กม.+อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต+์โหนสลิง (Flying Fox)+ 

ขบัรถATV30นาที+นัง่ชา้ง 30 นาที 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอก 

ยงัมีฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     10.30น.  ตืน่เตน้กบัการโหนสลองที่มีความสงู 15 เมตร และความยาว 250 เมตร 

     11.00น.  รบัฟังการอธิบายวิธีการลอ่งแกง่แพยางอย่างปลอดภยั และเร่ิมตน้ผจญภยั สนกุสนาน  

   ตืน่เตน้ หวาดเสียว ในเสน้ทาง 5 กม. ของการลอ่งแกง่ 

     12.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์

     13.30น.  เดินทางถึงแคมป์ชา้ง บ.ไอสแ์ลนดซ์าฟารี จ ากดั ท่ี ต.กะไหล อ.ตะกัว่ท ุ่ง สนกุสนานกบัการ

   ขบัรถ ATV ตามเสน้ทางธรรมชาต ิ30 นาที ตอ่ดว้ยการนัง่บนหลงัชา้ง 30 นาที , และ 

ลองลิ้มชิมผลไมไ้ทยตามฤดกูาล และกิจกรรมพาชา้งไปอาบน า้ ด ้วยการขดัตวัชา้งเพ่ือให้

ชา้งผอ่นคลายและสรา้งความเป็นมิตรระหว่างคนกบัชา้ง 

     15.30น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี 

 16.30-17.30น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

  

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,500 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,200 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

วันเดินทาง: ทกุวัน ลกูคา้จ านวน 2 ทา่นขึน้ไป 



หนา้ 13 จาก 19 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

สิ่งท่ีตอ้งเตรียมไปดว้ย –ชดุว่ายน า้-ชดุล าลอง-หมวก-ผา้เช็ดตวั 

 

 

 

 

 

 

ลอ่งแกง่ 5 กม.+อาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต+์โหนสลิง (Flying Fox)+ 

ขบัรถATV30นาที+นัง่ชา้ง 30 นาที+ยงิปืนสัน้ 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอก 

ยงัมีฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     10.30น.  ตืน่เตน้กบัการโหนสลองที่มีความสงู 15 เมตร และความยาว 250 เมตร 

     11.00น.  รบัฟังการอธิบายวิธีการลอ่งแกง่แพยางอย่างปลอดภยั และเร่ิมตน้ผจญภยั สนกุสนาน  

   ตืน่เตน้ หวาดเสียว ในเสน้ทาง 5 กม. ของการลอ่งแกง่ 

     12.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต ์

     13.30น.  เดินทางถึงแคมป์ชา้ง บ.ไอสแ์ลนดซ์าฟารี จ ากดั ท่ี ต.กะไหล อ.ตะกัว่ท ุ่ง สนกุสนานกบัการ

   ขบัรถ ATV ตามเสน้ทางธรรมชาต ิ30 นาที ตอ่ดว้ยการนัง่บนหลงัชา้ง 30 นาที และ 

   ทดสอบความแมน่ย าดว้ยการยิงปืนสัน้ขนาด 22 มม. จ านวน 5 นดั พรอ้มลองลิ้มชิม 

   ผลไมไ้ทยตามฤดกูาล และกิจกรรมพาชา้งไปอาบน า้ ดว้ยการขดัตวัชา้งเพ่ือใหช้า้ง 

รูส้ึกผอ่นคลายและสรา้งความเป็นมิตรระหว่างคนกบัชา้ง 

     15.30น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พัก จงัหวัดกระบ่ี 

 16.30-17.30น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 2,500 บาท   

 

วันเดินทาง: ทกุวัน ลกูคา้จ านวน 2 ทา่นขึน้ไป 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 



หนา้ 14 จาก 19 

มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

สิ่งท่ีตอ้งเตรียมไปดว้ย –ชดุว่ายน า้-ชดุล าลอง-หมวก-ผา้เช็ดตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะเจมสบ์อนด+์นัง่ชา้ง30นาที+พายเรอืแคนโูดยเรือหางยาวหรือเรอืเรว็

(Speed Boat) 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดนิทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  เตรียมพรอ้มออกเดินทางจากท่าเรือสามชอ่งไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือหางยาวหรือเรือเร็ว 

   (Speed Boat) 

     10.30น.  เย่ียมชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตท่ีิเขาพิงกนั และเขาตาปู หรืออีกชื่อท่ีเรียกกนัว่า  

   เกาะเจมสบ์อนด ์สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง JAMES BOND 007 ตอน The Man With 

   the golden gun 

     11.00น.  สนกุสนานกบัการพายเรือแคนลูอดถ า้ ท่ีถ า้เขาทะล ุตืน่ตาตืน่ใจกบัหินงอกหินยอ้ยรปูร่าง

   แปลกตา พรอ้มป่าโกงกางเขยีนขจี 

11.30น.  เดินทางถึงเกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพ้ืนบา้น หนึง่ในอนัซีนไทยแลนด ์

   (Unseen Thailand) เลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมือง ไดแ้ก ่น า้พริกกุง้เสียบ เคร่ืองประดบัที่ท า 

   จากหอยและไขม่กุ 

     12.00น.  เดินทางกลบัยงัท่าเรือสามชอ่ง 

     13.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบไทย (เซ็ทโตะ๊ 8 ท่าน) ท่ีรา้นอาหารภายในแคมป์ชา้ง  

   บ.ไอสแ์ลนด ์ซาฟารี จ ากดั  

     13.45น.  ชมการแสดงโชวช์า้งนอ้ยแสนรู ้และเจา้ลิงนอ้ยจอมซน ตอ่ดว้ยการนัง่บนหลงัชา้งชม 

   ธรรมชาติ 30 นาที  

     15.00น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี  

 17.00-18.00น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 



หนา้ 15 จาก 19 

เรอืหางยาว (เดินทางทกุวนั 2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,800 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,500 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืเรว็ (Speed Boat) (เดินทางวนัจนัทร,์วนัพธุ,วนัศกุร ์2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 2,300 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,600 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

 รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั    คา่อทุยานแห่งชาตท่ีิเขาตาปู  

 มคัคเุทศกน์ าเที่ยว     ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

 อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์    พนกังานพายเรือแคน ู

   

เกาะเจมสบ์อนด+์ยงิปืน 22 จ านวน 5 นดั+พายเรอืแคนโูดยเรอืหางยาว

หรอืเรอืเรว็(Speed Boat) 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดนิทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  เตรียมพรอ้มออกเดินทางจากท่าเรือสามชอ่งไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือหางยาวหรือเรือเร็ว 

   (Speed Boat) 

     10.30น.  เย่ียมชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตท่ีิเขาพิงกนั และเขาตาปู หรืออีกชื่อท่ีเรียกกนัว่า  

   เกาะเจมสบ์อนด ์สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง JAMES BOND 007 ตอน The Man With 

   the golden gun 

     11.00น.  สนกุสนานกบัการพายเรือแคนลูอดถ า้ ท่ีถ า้เขาทะล ุตืน่ตาตืน่ใจกบัหินงอกหินยอ้ยรปูร่าง

   แปลกตา พรอ้มป่าโกงกางเขยีนขจี 

     11.30น.  เดินทางถึงเกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพ้ืนบา้น (Unseen Thailand) 

     12.00น.  เดินทางกลบัยงัท่าเรือสามชอ่ง 

     13.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบไทย (เซ็ทโตะ๊ 8 ท่าน) ท่ีรา้นอาหารภายในแคมป์ชา้ง 

   บ.ไอสแ์ลนด ์ซาฟารี จ ากดั  

     13.45น.  ทดสอบความแมน่ย าดว้ยการยิงปืน 22 จ านวน 5 นดั และชมการแสดงโชวข์องชา้ง 

   นอ้ยแสนรูแ้ละเจา้ลิงจอมซน 10-15 นาที 

     15.00น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี  

17.00-18.00น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 



หนา้ 16 จาก 19 

เรอืหางยาว (เดินทางทกวนั 2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,900 บาท   

 

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืเรว็ (Speed Boat) (เดินทางวนัจนัทร,์วนัพธุ,วนัศกุร ์2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 2,500 บาท   
 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

 รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

 มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

 อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์

 คา่อทุยานแห่งชาตท่ีิเขาตาปู  

 ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

เกาะเจมสบ์อนด+์พายเรอืแคน+ูน ้าตกเต่าทอง+วดัถ ้าสวุรรณคหูาโดยเรอื

หางยาวหรอืเรอืเรว็(Speed Boat) 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดินทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  เตรียมพรอ้มออกเดินทางจากท่าเรือสามชอ่งไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือหางยาวหรือเรือเร็ว 

   (Speed Boat) 

     10.30น.  เย่ียมชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตท่ีิเขาพิงกนั และเขาตาปู หรืออีกชื่อท่ีเรียกกนัว่า  

   เกาะเจมสบ์อนด ์สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง JAMES BOND 007 ตอน The Man With 

   the golden gun 

     11.00น.  สนกุสนานกบัการพายเรือแคนลูอดถ า้ ท่ีถ า้เขาทะล ุตื่นตาตื่นใจกบัหินงอกหินยอ้ยรปูร่าง

   แปลกตา พรอ้มป่าโกงกางเขยีนขจี 

     11.30น.  เดินทางถึงเกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพื้นบา้น (Unseen Thailand) 

     12.00น.  เดินทางกลบัยงัท่าเรือสามชอ่ง 

     13.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบไทย (เซ็ทโตะ๊ 8 ท่าน) ท่ีรา้นอาหารภายในแคมป์ชา้ง 

   บ.ไอสแ์ลนด ์ซาฟารี จ ากดั  

     14.00น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอก 

ยงัมีฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     14.30น.  ผอ่นคลายกบัความสวยงามของน า้ตกเตา่ทอง 

     15.00น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี  

 17.00-18.00น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืหางยาว (เดินทางทกวนั 2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,500 บาท   



หนา้ 17 จาก 19 

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,100  บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า 3 ปี 

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืเรว็ (Speed Boat) (เดินทางวนัจนัทร,์วนัพธุ,วนัศกุร ์2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,900 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,400 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า 3 ปี 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม 

 รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั 

 มคัคเุทศกน์ าเที่ยว 

 อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์  

 คา่อทุยานแห่งชาตท่ีิเขาตาปู  

 ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

  

เกาะเจมสบ์อนด+์น ้าตกเต่าทอง+วดัถ ้าสวุรรณคหูาโดยเรอืหางยาวหรือ

เรอืเรว็(Speed Boat) 

 

     08.00 น.  รบัลกูคา้จากโรงแรมเดินทางสูจ่งัหวัดพงังาใชเ้วลาเดนิทางประมาณหนึง่ชัว่โมงคร่ึง 

     10.00 น.  เตรียมพรอ้มออกเดินทางจากท่าเรือสามชอ่งไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือหางยาวหรือเรือเร็ว 

   (Speed Boat) 

     10.30น.  เย่ียมชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตท่ีิเขาพิงกนั และเขาตาปู หรืออีกชื่อท่ีเรียกกนัว่า  

   เกาะเจมสบ์อนด ์สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง JAMES BOND 007 ตอน The Man With 

   the golden gun 

     11.00น.  ผกัผอ่นบนเรือเพ่ือถ่ายภาพธรรมชาตท่ีิสวยงามของถ า้ลอด ท่ีถ า้เขาทะล ุ

     11.30น.  เดินทางถึงเกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางน า้ ชมุชนชาวประมงพ้ืนบา้น (Unseen Thailand) 

     12.00น.  เดินทางกลบัยงัท่าเรือสามชอ่ง 

     13.00น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบไทย (เซ็ทโตะ๊ 8 ท่าน) ท่ีรา้นอาหารภายในแคมป์ชา้ง 

   บ.ไอสแ์ลนด ์ซาฟารี จ ากดั  

     14.00น.  ชมวัดถ า้สวุรรณคหูา นมสัการพระพทุธรปูนอนภายในถ า้ ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปาง 

ไสยยาสนท่ี์สวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน จ.พงังา (คา่เขา้ชม 20 บาท/คน)บริเวณภายนอก 

ยงัมีฝูงลิงป่าแสนรูต้อ้นรบั และสามารถใหอ้าหารลิงได ้

     14.30น.  ผอ่นคลายกบัความสวยงามของน า้ตกเตา่ทอง 

     15.00น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั จงัหวัดกระบ่ี  

 17.00-18.00น. ถึงโรงแรมท่ีพกัโดยสวัสดิภาพ 

 

 
  

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืหางยาว (เดินทางทกวนั 2 ท่านขึ้นไป) 
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ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,300 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,000  บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

  

อตัราค่าบรกิาร 

เรอืเรว็ (Speed Boat) (เดินทางวนัจนัทร,์วนัพธุ,วนัศกุร ์2 ท่านขึ้นไป) 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,700 บาท   

เด็กอาย ุ4- 10 ขวบ 1,200 บาท และฟรสี าหรบัเด็กต ่ากว่า3ปี 

 

แพ็กเกจทวัรน์ีร้วม                                        

 รถตูร้บั-สง่จากโรงแรมท่ีพกั  คา่อทุยานแห่งชาตท่ีิเขาตะปู 

 มคัคเุทศกน์ าเที่ยว   ประกนัภยัอบุตัเิหต ุ

 อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต ์  พนกังานพายเรือแคนน ู

 

 

*** โปรแกรมการทอ่งเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ *** 
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