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รหัสโปรแกรม : 22054 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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กระบ่ี 3 วนั 2 คืน         

วนัแรก       สนามบินกระบ่ี – น ้าตกรอ้น – สระมรกต - วดัถ ้าเสอื - เขาขนาบน ้า  

                 ประติมากรรมปดู า                                                                (-/เท่ียง/เยน็)                    

08.30 น.         รบัท่าน ณ สนามบินกระบ่ี นัง่รถตู ้วีไอพี 10 ท่ีนัง่  

       

ออกเดินทางไปยงั น ้าตกรอ้น UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึง่ของจงัหวัดกระบ่ี ตวัน า้ตก

ตัง้อยู่ใน อ.คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะตอ้ง เดินเทา้เขา้ไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะ

ถึงตวัน า้ตก  ผา่นเสน้ทางศึกษาธรรมชาตริะหว่างทางอาจพบ กบัหินรปูหนา้ หนา้ตาประหลาด     

ใตน้ า้อีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีบ่อกกัเก็บน า้รอ้นกอ่น ทางเขา้น า้ตก นกัท่องเที่ยว มกัลงไปแชน่ า้ 

เพื่อรกัษาสขุภาพ และความสบายตวั มีอณุหภมูิ ประมาณ 40-50 องศา (เพ่ือให ้ไดผ้ลท่ีดีท่ีสดุ

กบัสขุภาพ ควรแชป่ระมาณ 15 นาที)  

                         

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นเรือนมรกต (มื้อท่ี 1) ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย  

13.30 น.  เดินทางสู ่สระมรกต เดินเสน้ทางศึกษาธรรมชาตเิขานอจูจ้ี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต า่ผนืสดุทา้ยของ

ประเทศไทย เป็นสถานท่ี ท่ีมีนกแตว้แรว้ทอ้งด า นกท่ีครัง้หนึง่เคยไดส้ญูพนัธไ์ปแลว้ในโลกนี้ แตม่า

พบที่นีซ่ึ่งมีเพียงไมก่ี่ตวั  สระมรกต UNSEEN IN THAILAND สระน า้สีเขยีวมรกต ใจกลางป่า 

เปรียบไดด้ัง่เป็นสระว่ายน า้กลาง ธรรมชาต ิเชิญทกุท่านเลน่น า้ตามอธัยาศัย 
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15.00 น. ออกเดินทาง แวะไหวพ้ระท่ีวัดถ า้เสือ วัดถ า้เสือ เป็นท่ีร ูจ้กักนัดีในจงัหวัดกระบ่ีและจงัหวัดใกลเ้คียง 

ทัง้ความโดดเดน่ของวดัและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจ าเนยีร” เจา้อาวาสวัดถ า้เสือท่ีมีผูเ้ลื่อมใส

ศรทัธามาชา้นาน  สิ่งส าคญัใน “วัดถ า้เสือ” นัน้ท่ีดเูหมือนจะโดดเดน่เป็นเอกลกัษณม์ากท่ีสดุและ

เป็นท่ีนยิมชื่นชอบของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตก็ิคือการท่ีไดม้าแวะสกัการะขอพร

จาก “เจา้แมก่วนอิม” ซ่ึงมีความสงูใหญ่กว่า 5 เมตร ท่ีตัง้ประดิษฐานอยู่ภายในวัด 

                                    

16.00 น.      น าท่านถ่ายรปู 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 
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17.00 น.       เช็คอินเขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย  

18.00 น.       รบัประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี 2) รา้นเรือนทิพย ์ 

20.00 น. กลบัเขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัท่ีสอง เกาะไผ ่ ปิเละลากนู  ถ ้าไวกิ้ง อ่าวมาหยา  เกาะพีพีดอน         (เชา้/เท่ียง/เยน็) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (มื้อที่ 3) 

08.30 น.  เดินทางไปทา่เทียบเรือหาดนพรตันธ์ารา   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 (มื้อที่ 4) แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 

13.00 น.        หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพรอ้มซ้ือของฝากของท่ีระลึก 

14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกครัง้ไปด าน า้กลางทะเลท่ีเกาะไผ ่ดฝููงปลา ปะการงัหลากสีสวยงามท่ีสดุในฝัง่               

อนัดามนั  สมญานามดงปะการงัแสนไร่  ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัทะเลกระบ่ี   กลบัขึน้พกัผอ่นบน

ชายหาดทรายขาวสะอาด 
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15.00 น. ออกเดินทางสูท่า่เรือหาดนพรตันธ์ารา 

16.00 น.       น าท่านกลบัสูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

18.00 น.       รบัประทานอาหารเย็น บฟุเฟ่ตซี์ฟู้ด (มื้อท่ี 5) รา้นธงทะเลซีฟู้ด  

                                                

22.00 น. กลบัเขา้สูโ่รงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัท่ีสาม ท่าปอมคลองสองน ้า – วดัมหาธาตวุชิรมงคล (วดับางโทง) – ชอ้ปป้ิง –  

                  สนามบินกระบ่ี                                                     (เชา้/เท่ียง/-) 

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 6)   

09.00 น.    เช็คเอา้ท ์ออกเดินทางไปทา่ปอม คลองสองน า้ ชมธรรมชาต ิน า้ใสราวกบักระจก 

                     

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ รา้นหอมเคย 
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13.00 น. มุง่หนา้สู ่วัดบางโทง เป็นวดัท่ีมัน่คงและไดร้บัการ พระราชทาน วิสงุคามสีมา เมือ่วันท่ี  

13 กมุภาพนัธ ์2496 เคยรุ่งเรืองในดา้นการศึกษา การเรียน การสอน มีความสวยงามและ

ความโดดเดน่ขององคพ์ระมหาธาตเุจดีย ์มีความสงู 95 เมตร ท่ีตกแตง่พทุธสถานท่ีสวยงาม                   

มีความ คลา้ยคลึงกบั พทุธคยา สถานท่ีท่ีพระพทุธเจา้ ตรสัร ู ้ในอ าเภอคยา รฐัพิหาร ประเทศ

อินเดีย 

    

 

 แวะรา้นชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากของที่ระลึก 

15.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกระบ่ี โดยสวัสดิภาพ  

16.30 น. ถึงสนามบินกระบ่ี เช็คอิน ฝากสมัภาระ  

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

 

 

 

 

 

 



หนา้ 7 จาก 9 

 

 

อตัราค่าบรกิาร     ( ราคาน้ีใชไ้ด ้ 20 กนัยายน – 30 พฤศจิกายน 64 )   

โรงแรม ท่ีพกั 
4 ท่าน            

ท่านละ 

6 ท่าน            

ท่านละ 

8 ท่าน           

ท่านละ 

16 ท่าน             

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ซีซิคเกอร ์กระบ่ี                   

Deluxe Ciff View 

8,190 6,690 6,690 6,290 900 

บลโูซเทล อ่าวนาง 

Deluxe Pool View 

8,290 6,790 6,790 6,290 1,000 

ปาหนนั กระบ่ี 

Deluxe Pool View 
8,390 6,890 6,890 6,490 1,200 

บียอน รีสอรท์ กระบ่ี 

Deluxe Sea View 
8,990 7,490 7,490 7,090 1,700 

รวมบรกิาร

 รถตูบ้ริการตามโปรแกรม 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ 

 ทวัรน์ า้ตกรอ้น สระมรกต 

 ทวัรเ์กาะพีพี 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 

                        
 

*** 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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