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กระบ่ี 3 วนั 2 คืน 

วนัแรก       สนามบินกระบ่ี – เขาขนาบน ้า ประติมากรรมปดู า – สง่โรงแรมท่ีพกั    (-/-/-)                    

xx.xx น.         รบัท่าน ณ สนามบินกระบ่ี นัง่รถตู ้วีไอพี 10 ท่ีนัง่ เขา้ตวัเมืองกระบ่ี 

       

xx.xx น.        น าทา่นถ่ายรปู เขาขนาบน ้า เป็นภเูขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร ขนาบแมน่ า้กระบ่ี        

                  เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบ่ี 

                                

 จากนัน้น าท่าน ถ่ายรปูกบั ประติมากรรมปดู า ประตมิากรรมปูด า หรือรปูป้ันปูด ายกัษ ์

ประกอบไปดว้ยตวัแม ่1 ตวั และตวัลกู 3 ตวั สรา้งขึน้จากทองค าเหลืองรมค า สื่อถึงความ 

                    สมัพนัธข์องครอบครวั สอดคลอ้งกบัค าขวัญของจงัหวัดกระบ่ี “กระบ่ีเมืองนา่อยู่ ผูค้นนา่รกั 

 

             

XX.XX น. น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย                               
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วนัท่ีสอง 4 เกาะ ทะเลแหวก – ถ ้าพระนาง อ่าวไรเ่ลย ์– เกาะไก ่– เกาะปอดะ                           

                                                                                                           (เชา้/เท่ียง/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 1) 

08.00 น.  เดินทางไปทา่เทียบเรือหาดนพรตันธ์ารา   ลงเรือ Speed Boat 

     

  ออกเดินทาง ชมทะเลกระบ่ี แวะชม ถ า้พระนาง , อ่าวไร่เลย ์ชมหนา้ผาท่ีใชใ้นการปีนผาระดบัโลก

สกัการะศาลพระนาง  

                       

           ถ่ายรปูเกาะไก ่ลงเลน่น า้ เกาะไก ่ชมปะการงัหลากสี  ปลาการต์นู และ ปลานานาชนดิ  

             

  ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand  เชื่อมระหว่าง เกาะทบั และ เกาะหมอ้    
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  12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวันแบบปิกนกิ บนเกาะปอดะ  (ม้ือท่ี 2)   จากนัน้พกัผอ่นหรือเลน่น า้ดฝููง

ปลาสวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอ่ิมใจกบัทะเลกระบ่ี 

       

14.00 น.  ออกเดินทางไปยงัท่าเรือหาดนพรตันธ์ารา 

15.00 น.  น าท่านกลบัสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท่ีสาม ชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝาก  – สนามบินกระบ่ี                               (เชา้/-/-) 

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

                  เลือกซ้ือ OPTION  TOUR  

xx.xx น..       เช็คเอา้ท ์ออกเดินทาง แวะชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากของท่ีระลึก  

                                        

xx.xx น.     เดินทางสูส่นามบินกระบ่ี โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

................................................จบโปรแกรม............................................................ 
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อตัราค่าบรกิาร  ราคาท่านละ  

( ราคาน้ีใชไ้ด ้ 20 ก.ย. 64  – 30 พฤศจิกายน 64 )  2 ท่านเดินทางไดท้กุวนั 

โรงแรม สถานท่ี ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม พกัต่อคืนละ 

ซีซิคเกอร ์กระบ่ี                   

Deluxe Cliff View 

อ่าวนาง              

เดิน 300 เมตร           

ถึงศนูยก์ารคา้ 

2,990 2,790 2,590 900 900 

บลโูซเทล อ่าวนาง 

Deluxe Pool View 

อ่าวนาง ตดิ

ย่านศนูยก์ารคา้ 

3,290 3,090 2,890 1,000 1,000 

ปาหนนั กระบ่ี 

Deluxe Pool View 

อ่าวนาง              

เดิน 200 เมตร            

ถึงศนูยก์ารคา้ 

3,390 3,190 2,990 1,200 1,200 

บียอน รีสอรท์ กระบ่ี 

Deluxe Sea View 

หาดคลองมว่ง 

สระว่ายน า้ หอ้ง 

อาหารตดิหาด 

4,190 3,990 3,790 1,700 1,700 

โซฟีเทล กระบ่ี 

Superior room 

หาดทบัแขก 6,990 6,790 6,590 4,300 4,300 

 

รวมบรกิาร

 รถรบั – สง่ สนามบิน - โรงแรม 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร ตามรายการ 

 ทวัร ์4 เกาะทะเลแหวก                    
โดยเรือ Speed boat  

 มคัคเุทศกช์ านาญงาน 

 คา่เขา้ชมอทุยาน ฯ คนไทย 

 ประกนัภยันกัท่องเท่ียวแบบกลุม่ 

 

ไม่รวมบรกิาร 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ใชจ่่ายสว่นตวั 

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั                               
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           ซีซิคเกอร ์กระบ่ี 

                          
 

บลโูซเทล อ่าวนาง 

                            

ปาหนนั กระบ่ี 

      
 

บียอน รสีอรท์ 

                        
 

โซฟีเทล กระบ่ีโภคีธรา กอลฟ์ แอนด ์สปารสีอรท์ 
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OPTION TOUR 

 

เกาะหอ้ง 
08.00 น. รบัท่านจากโรงแรม  ออกเดินทางไปยงัท่าเรือ ลงเรือ Speedboat  เดินทางมุง่หนา้สูห่มูเ่กาะหอ้ง 

                    ( ใชเ้วลา 20 นาที )  

     

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

หินปูน มีทางเขา้ทางเดียวท่ีมีชอ่งประมาณ 5 เมตร สามารถชมไดต้อนน า้ขึน้ เชิญถ่ายรปูตาม

อธัยาศัย 

                       

10.30 น. น าท่านสูเ่กาะผกัเบ้ีย-เกาะไร่ เกาะท่ีมีความเงยีบสงบ สวยงามดว้ยธรรมชาต ิท่ีแตง่แตม้สีสนัได ้

อย่างลงตวั งดงามดว้ยบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยเกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่ หาดทบัแขก 

เชิญทกุท่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 
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ขึน้ชมจดุชมวิว 360 องศา แลนมารค์แห่งใหมข่องกระบ่ี 

   
 

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 

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนกิ (ทวัรจ์ดัเลี้ยง) ท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสนสบายๆดว้ย

เสียงคล่ืนและสายลมท่ีพดั ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย หลงัอาหารเชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย  

 

      

14.00 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือหาดนพรตันธ์ารา 

15.00 น. น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ   900 บาท   

เด็กอาย ุ5 - 10 ขวบ  800 บาท 

**ต่างชาติ เพ่ิมท่านละ  400  บาท 
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เกาะพีพี 
08.00 น. รบัท่านจากโรงแรมที่พกั เดินทางไปยงัท่าเทียบเรือหาดนพรตัน ์ธารา 

08.30 น.        ลงเรือ Speed Boat  

     
 

                 ลอ่งทะเลกระบ่ีโดยบนเรือมีไกดม์ืออาชีพคอยใหค้ าแนะน า และมีน า้ดื่ม  ผลไม ้ บริการ  ออกเดนิทาง 

                 จากอ่าวนาง 45 นาที ถึงอ่าวมาหยา  แวะถ่ายรปูสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต ์เดอะบีช  ไปอา่วโละ๊ซามะ 

               
  

                ลงเลน่น า้ชม ดอกไมท้ะเล และฝูงปลาการต์นู  จากนัน้ชมถ า้ไวกิ้ง สถานท่ีเก็บรงันกนางแอ่น 

 

      
 

                    ออกเดินทางไปยงัเกาะพีพีดอน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน (ทวัรจ์ดัเลี้ยง) แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 

13.00 น.        หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพรอ้มซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกครัง้ไปด าน า้กลางทะเลท่ีเกาะไผ ่ดฝููงปลา ปะการงัหลากสีสวยงามท่ีสดุในฝัง่               

อนัดามนั  สมญานามดงปะการงัแสนไร่  ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัทะเลกระบ่ี   กลบัขึ้นพกัผอ่นบน

ชายหาดทรายขาวสะอาด 
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15.00 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือหาดนพรตันธ์ารา 

16.00 น น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ   1,100 บาท 

เด็กอาย ุ5 – 10 ขวบ   1,000 บาท 

ชาวต่างชาติเพ่ิมท่านละ  400 บาท 

 

                                                                                

ลอ่งเรอืยอรช์ ซนัเซ็ท เกาะหอ้ง 

14.00 น. ออกเดินทาง ไปยงัท่าเรืออา่วท่าเลน  

                    ลงเรือยอรช์ ออกเดินทาง จากทา่เรืออ่าวท่าเลน ไปยงัเกาะผกัเบ้ีย ท ากิจกรรมด าน า้ตืน้  

                    ดปูลาสวยงาม 

                           

  ออกจากเกาะผกัเบ้ีย เดินทางไปยงัลาดิงเพ่ือชมความงามของทศันยีภาพ เก็บภาพบรรยากาศ 

                    และเดินทางไปยงัเกาะหอ้งลากนู  เย่ียมชมความงาม ภายในเกาะหอ้ง  

                    ขึน้ชมจดุชมวิว 360 องศา แลนมารค์แห่งใหมข่องกระบ่ี 
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 รบัประทานอาหารเย็น  บนเรือ (ทวัรจ์ดัเลี้ยง) กอ่นออกจากเกาะเพ่ือไปยงัเกาะหอ้งกระบ่ี ท า   

  กิจกรรม เลน่น า้ และด าน า้ตืน้ได ้ 

                                                                 
 

ไดเ้วลา เรือลอ่งออกจากเกาะหอ้งชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ก ระหว่างเดินทางกลบั        

          
 

ไดเ้วลา เรือลอ่งออกจากเกาะหอ้งชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ก ระหว่างเดินทางกลบั        

19.00 น.       เดินทางกลบัถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน พรอ้มกบั ความประทบัใจ  

19.30 น.  น าท่านกลบัสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย         

อัตราค่าบริการ 

ผ ูใ้หญ่ท่านละ   1,500 บาท 

เด็กอาย ุ5 – 10 ขวบ   1,200 บาท 

ชาวต่างชาติเพ่ิมท่านละ 400 บาท 

 

*** โปรแกรมการทอ่งเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ *** 

 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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