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วนัแรก(พฤหสั 22/10/63) กรุงเทพฯ-ตรัง  
18.30 น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี(ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา) ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี  
19.00 น.    ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมหอ้งสุขภณัฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง สนุกสนานไปการสันทนาการ

ต่างๆ (พกัคา้งคืนบนรถ ) 

วนัทีส่อง(ศุกร์ 23/10/63) ลบิง-สุสานลบิง-หาดทุ่งหญ้าคา-สะพานหิน-สะพานหลกีภัย-หอชมพะยูน-กระบี ่

   
06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เดินทางถึง จ. ตรัง อสิระให้ท่านท าธุระส่วนตัว ล้างหน้าแ-ปรงฟัน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(1) 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว เพื่อข้ึนเรือเดินทางสู่เกาะลิบง 
09.00 น.  ถึงท่าเรือหาดยาว น าท่านเดินทางไปเกาะลิบงโดยเรือหางยาวขา้มฟาก(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถึง

เกาะลิบงท่าเทียบเรือบา้นพร้าว (ใช้รถสามลอ้เท่ียวรอบเกาะ) เม่ือข้ึนจากท่าเรือบา้นพร้าวหรือโคกสะทอ้น 
ท่านจะไดพ้บกบัสถานท่ีประวติัศาสตร์แห่งหน่ึงตั้งอยู่ดา้นขวาของถนนเส้นทางจากท่าเรือบา้นพร้าวไปยงั
บา้นบาตุปูเต๊ะ มีร่องรอยกุโบว(์สุสาน) โบราณตั้งอยู่ไม่มีศาลาบูชา เน่ืองจากตามหลกัค าสอนศาสนาอิสลาม 
สุสานแห่งน้ี ชาวบา้นในพื้นท่ีวา่เป็นสุสานของบุคคลส าคญัท่านหน่ึงของเกาะลิบง นั้นคือ โต๊ะบงัวา หรือโต๊ะ
บงักาวา อายุประมาณ 100 ปี ตามหลกัของศาสนาหลุมฝังศพเก่าแก่น้ีคือ สุสานเจ้าพระยาลิบง ผูดู้แลและ
ปกครองเกาะเมืองเก่าในอดีต จากนั้นน าท่านชม จุดชมพะยูน ดว้ยพื้นฐานการชมพะยูนเป็นสัตวท่ี์ตกใจง่าย
เพราะฉะนั้นแนะน าให้ข้ึนไปบนหอสูง (หอชมพะยูน) ตั้งอยูป่ลายสุดของ สะพานหลีกภัย พร้อมน าท่านเก็บ
ภาพววิบรรยากาศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)แบบพื้นเมือง 
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บ่าย หลงัอาหารน าท่านข้ึน รถสามลอ้น าท่านเท่ียว ชมหาดหลังเขา หรือ แหลมโต๊ะแก ชายหาดท่ีมีปะการังชายฝ่ัง

อยู่ ท่ีน่ีท่านสามารถด าน ้ าหรือเลนน ้ าริมชายหาดได้ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ หาดตูม เป็นท่ีตั้ งของ 
สถาบนัพนัธ์ุสัตวป่์าบนเกาะลิบงท่ีมีความสวยงามและน่าพกัผอ่นจากนั้นน าท่านชม หน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีน่า
เช็คอินของเกาะลิบงชมความมหศัจรรย ์ของ บ่อน ้าจืดกลางทะเล ท่ีช่วงเวลาน ้ าลง เราจะสามารถเดินลงไปท่ี
บ่อน ้าจืดกลางทะเลได ้จากนั้นชม หาดทุ่งหญ้าคา เป็นหาดท่ีมีแนวหินเรียงรายกนัตลอดแนวหาดและเป็นท่ีตั้ง
ของ สะพานหิน น าท่านชม สะพานหิน เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าทะเล 
จนดูคลา้ยลกัษณะเป็นสะพานและมีช่องว่างด้านล่างมองดูเหนือสะพานท่ีท าจากหิน น าท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจ จากนั้นชม แหลมปันหยัง เป็นแหลมยื่นออกสู่ทะเล ในสมยัก่อนแหลมปันหยงัใชเ้ป็นเสมือนท่ีพึ่ง
ทางใจของ ชาวเลมกัจะใชส้ถานท่ีน้ีบนบานศาลกล่าวขอโชคลาภต่างๆ  

16.00 น. จากนั้นเดินทางกลบัสู่ท่าเรือหาดยาว น าท่านเดินทางต่อไปยงัจ.กระบ่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า(3) หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัค้างแรม ณ โรงแรม กระบี่ รอยลั ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า พกัผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่าม(เสาร์ 24/10/63)     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทพั-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง  
09.00 น.   น าท่าน ลงเรือ ท่องทะเลกระบ่ี สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหน่ึงบน

แผน่ดินใหญ่ของทะเลกระบ่ี ท่ีมีความงามแปลกตา ดา้นหนา้มี
เกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผา่นเกาะเล็กเกาะนอ้ย แวะชม 
เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะ
ด้ามขวาน เกาะทพั เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยงัมีแนวปะการังสวย
มากและฝงูปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกวา่ยอยูร่อบตวั 

12.00น.    รับประทานอาหารกลางวนั(5) แบบปิคนิค 
บ่าย แลว้เดินทางสู่ เกาะไก่ ใตท้ะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน 

จากนั้นน าท่านชมความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรคส์ัน
ทรายแหวกกลางน ้าทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN 
THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทบัใจ  แลว้เดินทางสู่ 
อ่าวพระนาง เรือจะลดัเลาะผา่นป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลก
ตา ริมชายหาดมี ถ า้พระนาง ท่ีมีช่ือเสียงดา้นหนา้คือ ชายหาด
แลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ  

15.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น  
16.30 น. เดินทางสู่ วดัถ า้เสือ ศึกษาประวิติความเป็นมาของวนั เป็นวดัท่ี

มีพระและสามเณร แม่ชี อาศยัอยูม่ากท่ีสุดใน จ.กระบ่ี นมสัการ 
เจ้าแม่กวนอิม ท่ีมีความสง่างาม และใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้
จากนั้น น าท่านไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ปูด า อีก1สัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี พร้อมชมววิเขาขนาบน ้า 



    - 5 - 

19.00 น. แลว้เดินทางสู่น าท่านออกเดินทางไปท่ี ถนนคนเดิน จ.กระบ่ี เพื่อน าท่านเดินท่องเท่ียว ถนนคนเดินจ.กระบ่ี 
เลือกซ้ือเลือกชิมอาหารต่างๆ เช่น ชิมโรตี ชาชกั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อยา่งอิสระ  

20.00 น. เหมาะสมกบัเวลา น าท่านเดินทาง เขา้สู่ท่ีพกั  
 พกัค้างแรม ณ โรงแรม กระบี่รอยลั ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า  ห้องละ2-3ท่าน 

วนัทีส่ี่(อาทิตย ์25/10/63)      กระบี-่วดับางโทง-วดัยางใหญ่-วดัเจดีย์(ไอ้ไข่)-วดัดอนสัก-วดัทุ่งเซียด 

 
07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้(6)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วดับางโทง สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2483 ในท่ีดินบริจาคของ

นายเปลา้ ทองศิริ นายมัน่ เพ่งกิจ และนายน่วม ด าพนัธ์ บนพื้นท่ีกวา่ 100 ไร่ บริเวณรอบวดัเป็นสวนยางพารา
และสวนปาลม์น ้ามนั ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของกระบ่ี ออกเดินทางสู่ อ.ท่าศาลา เพื่อน าท่านแวะ วดัยาง
ใหญ่ สักการะ ตาพรานบุญ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวใตน้บัถือ บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ชม โบสถ์สีชมพู 

12.00  น.     รับประทานอาหารกลางวนั(7)ท่ี บา้นขนมจีนบา้นสวนพอเพียง    

 
บ่าย เดินทางสู่ อ.สิชล สักการะขอพร วดัเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ท่ีข้ึนช่ือ เร่ืองการขอไดไ้หวรั้บ(ยกเวน้เร่ืองความ

รัก) ยนืยนัไดจ้ากกองประทดั กองเท่าภูเขา จะมีผูค้นเขา้ ออกมาไหว ้ขอพร อยูต่ลอดเวลา ออกเดินทางสู่ อ.
ดอนสัก น าท่านชม วดัดอนสัก น าท่านกราบ หลวงปู่ทวดเหยยีบน า้ทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท่ี
มีฐานหนา้ตกักวา้ง 40 เมตร สูง 39 เมตร น าท่านกราบไหวน้มสัการขอพรในบารมีองคห์ลวงปู่ทวด เพื่อความ
เป็นสิริมงคล จนไดเ้วลาเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

19.00  น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี ตลาดศาลเจ้า เลือกซ้ือเลือกชิมสินคา้ทอ้งถ่ิน แลว้เดินทางกลบั(พกัคา้งคืนบนรถ) 

วนัทีห้่า(จนัทร์ 26/10/63)         กรุงเทพฯ 
05.30  น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
ส่ิงของที่ควรน าตดิตวั   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 

ก าหนดเดนิทาง 22 - 26 ตุลาคม 2563 ค่าบริการท่านละ 3,999 บาท 
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 อตัรานีร้วม     
 รถโคช้ปรับอากาศ  
  เรือยนตท่์องเท่ียวทะเลตรังและทะเลกระบ่ี 
  ท่ีพกัท่ี  2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า   
  อาหารตามรายการ 7 ม้ือ และน ้าด่ืม/น ้าเปล่า     
  มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี    
  ประกนัชีวิต  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
อตัรานีไ้ม่รวม    
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
เง่ือนไขการช าระเงนิ  มดัจ าการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 14 วนั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในช่วงการระบาดของไวรัสโควทิ 19มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก หนา้กากอนามยั(วนัละ1ผืน ทั้งหมด 3 วนั)   แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์ห้ 
ทุกท่าน(1ช้ิน10แผน่)   
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 
 

การคนืบตัรเดินทาง 

 - แจง้ลว่งหนา้ ก่อนการเดนิทาง 1 เดอืน คนืหมด 

 - ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ท  าการ) ยดึมดัจ า 

 - แจง้ภายใน 15 วนั (ท  าการ) ไม่คนืเงนิทกุกรณี 

 


