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รหัสโปรแกรม : 18607 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

   PK 116 

 

กระบ่ี  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 ลอ่งเรอืยอรช์                         (เชา้/-/เยน็) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 1) อิสระพกัผอ่น 

14.00 น.  บริการรบัจากโรงแรม โดยรถตู ้ 

14.45 น. เช็คอิน ณ ท่าเรือ มารีนา่ กระบ่ี 
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  15.00 น.     ออกเดินทางจากท่าเรือ กระบ่ี มารีนา่ สามารถชมความสวยงามของปากน า้ จงัหวัดกระบ่ี                       

                    ชมความอดุมสมบรูณ ์ของป่าโกงกาง และชมความงามของเขาขนาบน า้ สญัลักษณข์องจังหวัด 

                    กระบ่ีเก็บภาพสวยๆ เก๋ๆ  จากเรือยอรช์มาสเตอร ์ท่ีรบัรองว่าคณุจะไมส่ามารถหาไดจ้ากที่ไหนได  ้

                    แนน่อน ระหว่างการเดินทางบนชัน้สองของเรือ พนกังานพรอ้มเสรฟ์ เคร่ืองดื่ม ของว่าง  

                    ใหบ้ริการตลอดเสน้ทาง จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือผา่นชม ปากแมน่ า้กระบ่ี มุง่หนา้สูท่อ้งทะเล                        

                   อนัดามนั ชมวิวทิวทศัน ์เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะไก ่อ่าวไร่เลย์   

                   กิจกรรมด าน า้ 

                   น าทกุท่านเพลิดเพลินกบัความสวยงามของแนวปะการงัใตท้อ้งทะเลกระบ่ี                           

  17.30 น.     ลอ่งเรือกลบัสูท่่าเรือกระบี่มารีนา่ ระหว่างการเดินทางทกุทา่นจะไดด้ื่มด า่บรรยากาศพระอาทิตย์

ตกท่ีสดุแสนจะโรแมนตกิ เรือจะบรรเลง ดนตรีเบาๆ พรอ้มกบัการเสิรฟ์  (ม้ือท่ี 2)   ผดัไทย ไก่

สะเตะ๊ คานาเป้ และ ผลไม ้คอยใหบ้ริการท่านอย่างจใุจ บนเรือยงัมีบารค็์อกเทลและเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์                   ซอฟดร้ิงจ าหนา่ยบนเรืออีกดว้ย 

19.00 น.        เดินทางกลบัถึงท่าเรือกระบี่มารีนา่ และสง่ท่านกลบัที่พกัดว้ยรถตู ้ยอรช์มาสเตอร ์พรอ้มกบั

ความประทบัใจไปอีกนานเท่านาน 

19.30 น.  น าท่านกลบัสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท่ีสาม ซ้ือของฝาก  – สนามบินกระบ่ี                                         (เชา้/-/-) 

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 3)  อิสระพกัผอ่น ณ โรงแรมที่พกั หรือ   

                  เลือกซ้ือ OPTION  TOUR  

xx.xx น..       เช็คเอา้ท ์รบัท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก  

                                        

xx.xx น.     เดินทางสูส่นามบินกระบ่ี โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

................................................จบโปรแกรม............................................................ 
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อตัราค่าบริการ  ส าหรบั  2  ท่านขึ้นไป   ( ราคาน้ีใชไ้ด ้1 กนัยายน – 31 ตลุาคม 63 ) 

โรงแรม สถานท่ี ผ ูใ้หญ่ 
เด็กมี

เตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 
พกัต่อคืนละ 

เดยอิ์นท ์

 Superior 

อ่าวนาง หอ้งอาหาร

ตดิทะเล 

3,490 3,290 3,090 1,000 1,000 

บลโูซเทล 

Superior 

อ่าวนาง 

ใกลย้่านศนูยก์ารคา้ 

3,690 3,490 3,290 1,200 1,200 

กระบ่ี เซลซี 

Garden 

อ่าวน า้เมา 

หอ้งอาหารตดิทะเล 

5,190 4,990 4,790 2,500 2,500 

บียอน รีสอรท์ 

Superior 

หาดคลองมว่ง 

หอ้งอาหารตดิทะเล 

5,390 5,190 4,990 2,500 2,500 

บียอน รีสอรท์ 

Deluxe Sea View 

หาดคลองมว่ง 

หอ้งอาหารตดิทะเล 

5,890 5,690 5,490 3,000 3,000 

 

รวมบรกิาร

 รถตูร้บั – สง่ สนามบิน-โรงแรม 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร ตามรายการ 

 ลอ่งเรือยอรช์  

 มคัคเุทศกช์ านาญงาน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมอทุยาน ฯ 

 ประกนัภยันกัท่องเท่ียวแบบกลุม่ 

 

 

อตัราค่าทวัรน้ี์ไม่รวม   

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ใชจ่่ายสว่นตวั 

 ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน – กลบั 
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โรงแรมเดยอิ์นท ์

  
 

  
 

โรงแรมบลโูซเทล 
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โรงแรมรามาดา้ 

  
 

  
                       

โรงแรมบียอน 
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OPTION TOUR 

4 เกาะทะเลแหวก 

08.00 น.  รถรบัท่าน เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรตันธ์ารา   ลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบ่ี แวะชม                               

หาดถ า้พระนาง ,  อ่าวไร่เลย ์ชมหนา้ผาท่ีใชใ้นการปีนผาระดบัโลก สกัการะศาลพระนาง เลน่น า้ 

                    เกาะไก่  ชมปะการังหลากสี  ปลาการต์นู และ ปลานานาชนิด ถ่ายรปู เกาะไก่    ชมทะเลแหวก 

Unseen in Thailand  เชื่อมระหว่าง เกาะทบั และ เกาะหมอ้ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนกิ บนเกาะปอดะ  (ทวัรจ์ดัเลี้ยง)  จากนัน้พกัผอ่นหรือเลน่น า้ 

                    ดฝููงปลาสวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอ่ิมใจกบัทะเลกระบ่ี 

15.00 น.  น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

            
 

  
อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ 900 บาท 

เด็กอาย ุ4 – 11 ขวบท่านละ 600 บาท 

**ต่างชาติ เพ่ิมท่านละ  400  บาท 
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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 )เกาะเล็กๆที่ถกูซ่อนไวโ้ดยป่าเกาะ สวยงาม ดว้ยหาดทราย

สว่นตวั 

 

    
 

 
 เชิญทกุท่านด าน า้ดปูะการงัหนา้หาด หรือจะพกัผอ่นเลน่น า้ตามอธัยาศัย 

12.00 น. น าท่านขึน้เกาะหอ้ง ขึน้อยู่กบัอทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี เกาะนอ้ยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ 

ไดร้บัชื่อว่าเป็นป่าแห่งอนัดามนั และที่เกาะนีย้งัไดร้บัรางวัลชายหาดระดบั 5 ดาว จาก ททท.ดว้ย  

รบัประทานอาหารกลางวันแบบปิกนกิ ( ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) ท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสนสบายๆ

ดว้ยเสียงคลื่นและสายลมท่ีพดั ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย หลงัอาหารเชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย  

15.00 น. น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

   

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ 1,000 บาท   

เด็กอาย ุ4 - 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

สถานท่ีท่ีนกแตว้แรว้ทอ้งด 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 ุ4 - 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   แวะถ่ายรปู สถานท่ีถ่ายท าภาพยนต ์

เดอะบีช  ลงเลน่น า้อ่าวโละ๊ซามะ ชมฝูงปลา ดอกไมท้ะเล และปลาการต์นู  จากนัน้ชมถ า้ไวกิ้ง 

สถานท่ีเก็บรงันกนางแอ่น ขึน้เกาะพีพีดอน 

12.00 น. รบัประทานอาหารเที่ยง ( ทวัรจ์ดัเลี้ยง ) แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 

13.00 น.        หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพรอ้มซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกครัง้ไปด าน า้กลางทะเลท่ีเกาะไผ่ ดฝููงปลา ปะการงัหลากสีสวยงามท่ีสดุในฝัง่อนั

ดามนั  สมญานามดงปะการงัแสนไร่  ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัทะเลกระบ่ี   กลบัขึน้พกัผ่อนบนชายหาด

ทรายขาวสะอาด 

   

  
 

 
 

16.00 น น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ   1,200 บาท 

เด็กอาย ุ4 – 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 

 

 

 

 
 

 

*** โปรแกรมการทอ่งเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ *** 
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