
 

 

 

 

 

 

PK 109 

รหัสโปรแกรม : 20125 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

กระบ่ี น ้ำตกรอ้น สระมรกต ศนูยอ์นรุกัษช์ำ้งไทย 4 เกำะทะเลแหวก 

3 วนั 2 คืน (ไพรเวท) 

วนัแรก สนำมบินกระบ่ี – น ้ำตกรอ้น – สระมรกต – อนรุกัษช์ำ้งไทย               (-/-/-)                                                                                                                                                           

xx.xx น.  รบัท่าน ณ สนามบินกระบ่ี  

  

                    ออกเดินทาง มุง่หนา้ ไปรบัประทานอาหารเชา้ (อิสระอาหารเชา้) ติม่ซ า มีใหเ้ลือกมากมาย 

10.00 น. เดินทางสู ่น า้ตกรอ้น UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึง่ของจงัหวัดกระบ่ี ตวัน า้ตกตัง้อยู่ใน                         

  อ.คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะตอ้ง เดินเทา้เขา้ไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตวั 

  น า้ตก  ผา่นเสน้ทางศึกษาธรรมชาตริะหว่างทางอาจพบ กบัหินรปูหนา้ หนา้ตาประหลาดใตน้ า้อีก

  ดว้ย นอกจากนีย้งัมีบ่อกกัเก็บน า้รอ้นกอ่น ทางเขา้น า้ตก นกัท่องเท่ียว มกัลงไปแชน่ า้ เพื่อรกัษา 

  สขุภาพ และความสบายตวั มีอณุหภมูิ ประมาณ 40-50 องศา (เพื่อให ้ไดผ้ลท่ีดท่ีีสดุกบัสขุภาพ 

  ควรแชป่ระมาณ 15 นาที) 

  

                      

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน (อิสระอาหารกลางวัน) นัง่ท่ามกลางบรรยากาศ เย็นสบาย 

14.00 น.  มุง่หนา้สู ่สระมรกต เดินเสน้ทางศึกษาธรรมชาตเิขานอจูจ้ี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต า่ผืนสดุทา้ยของ

ประเทศไทย เป็นสถานท่ี ท่ีมีนกแตว้แรว้ทอ้งด า นกท่ีครัง้หนึง่เคยไดส้ญูพนัธไ์ปแลว้ในโลกนี้ แตม่า

พบที่นีซ่ึ่งมีเพียงไมก่ี่ตวั  สระมรกต UNSEEN IN THAILAND สระน า้สีเขยีวมรกต ใจกลางป่า 

เปรียบไดด้ัง่เป็นสระว่ายน า้กลาง ธรรมชาต ิเชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย 

 

 

 



                                   

15.00 น. แวะชม ศนูยอ์นรุกัษช์ำ้งไทย โรงพยาบาลชา้งสาขาภาคใต ้อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี    

                    ใหอ้าหารชา้ง 

         

16.30 น. น าท่าน เช็คอิน เขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย (อิสระอาหารเย็น มีรถบริการ) 

วนัท่ีสอง ทะเลแหวก – เกำะปอดะ – เกำะไก ่– ถ ้ำพระนำง                      (เชำ้/เท่ียง/-)                                         

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้  (มื้อท่ี 1) ณ โรงแรมที่พกั  

09.00 น.  ออกเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรตันธ์ารา ลงเรือ เรือหางยาว ท่องทะเลกระบ่ี แวะชม 

                    หาดถ า้พระนาง , อ่าวไร่เลย ์ชมหนา้ผาท่ีใชใ้นการปีนผาระดบัโลก สกัการะศาลพระนาง เลน่น า้ 

เกาะไก ่ชมปะการงั หลากสี  ปลาการต์นู และ ปลานานาชนดิ ถ่ายรปู เกาะไก ่  ชมทะเลแหวก 

Unseen in Thailand เชื่อมระหว่าง เกาะทบั และ เกาะหมอ้ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบกลอ่ง บนเกาะปอดะ (มื้อที่ 2) จากนัน้พกัผอ่นหรือเลน่น า้ดฝููง

ปลาสวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอ่ิมใจกบัทะเลกระบ่ี   

                                 

15.00 น. ออกเดินทางสูท่า่เทียบเรือหาดนพรตัน ์ธารา 

15.30 น.  ถึงท่าเรือหาดนพรตัน ์ธารา น าทา่นกลบัโรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย  

                   (อิสระอาหารเย็น เดินเลือกทานอาหารซีฟู้ดใกลโ้รงแรมท่ีพกั) 

วนัท่ีสำม สนำมบินกระบ่ี                                                                     (เชำ้/-/-) 

07.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อท่ี 3) อิสระพกัผอ่น หรือเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่ม 

 xx.xx น.        เช็คเอา้ท ์ แวะชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากของท่ีระลึก   

 xx.xx น.        ออกเดินทางสูส่นามบินกระบ่ี โดยสวัสดิภาพ  

................................................จบโปรแกรม............................................................ 

 



อตัรำค่ำบรกิำร (รำคำน้ีใชไ้ด ้1 กรกฏำคม – 31 ตลุำคม 63) 

   โรงแรมเดยอิ์นท ์อยูก่ลางตลาดอ่าวนาง ตดิทะเล หอ้งอาหารตดิชายทะเล 

         
     

หอ้ง 

2 - 3 ท่ำน                  

รำคำท่ำนละ 

4 - 5 ท่ำน       

รำคำท่ำนละ 

6 - 7 ท่ำน         

รำคำท่ำนละ 

8 -10 ท่ำน       

รำคำท่ำนละ 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

(Superior) 5,690 3,890 3,390 2,990 1,200 

 

(Superior Seaview) 

6,090 4,290 3,790 3,490 1,500 

 

(Family suite) 

6,590 4,790 4,290 3,990 2,000 

รวมบรกิำร

 รถตูต้ามโปรแกรม ไพรเวท 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน                                  
(หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร 3 มื้อตามรายการ 

 คา่ทวัร ์4 เกาะทะเลแหวก                       
เรือหางยาว ไพรเวท 

 มคัคเุทศกช์ านาญงาน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมอทุยาน ฯ 

 ประกนัภยันกัท่องเท่ียวแบบกลุม่ 

อตัรำค่ำทวัรน้ี์ไม่รวม    

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก 

ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั 

 ไมร่วมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ 

 

 

 



มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID – 19 

1.รถบริการ 

   1.1พนกังานขบัรถ สวมหนา้กากผา้ หรือ หนา้กากอนามยั 

   1.2 มีเจลลา้งมือ แอลกอฮอลส์ าหรบัฆา่เชือ้ 

2.โรงแรมที่พกั 

   2.1 มีจดุคดักรอง บนัทึกขอ้มลูการเดนิทาง 

   2.2 อาหารเชา้จะเป็น แบบเซทเบนโตะ มีเมนใูหเ้ลือกในวนัเช็คอิน                                                                   

         พนกังานบริการเสิรฟ์ถึงหอ้งพัก 

   2.3 มีเจลลา้งมือ แอลกอฮอลส์ าหรบัฆา่เชือ้ 

   2.4 ท าความสะอาด ทกุ 3 ชัว่โมง 

 3.เรือ 

    3.1 ไพรเวท  

    3.2 อาหารกลางวนัแบบกลอ่งสว่นตวั 

    3.2 มีเจลลา้งมือ แอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 

4.รา้นอาหาร 

    4.1 จดุคดักรอง 

    4.2 เจลลา้งมือ อ่างลา้งมือ แอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 

    4.3 เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร 



 


