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รหัสโปรแกรม : 22056 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

หน้า 1 จาก 10

กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน
วันแรก

สนามบินกระบี่ – ล่องเรือชมป่าโกงกาง – วัดมหาธาต ุวชิรมงคล (วัดบางโทง)
(-/เที่ยง/เย็น)

08.30 น.

รับคณะ ณ สนามบินกระบี่ นัง่ รถตู้ วีไอพี 10 ที่นงั ่ เข้าตัวเมืองกระบี่

ลงเรือหางยาวท้องถิ่นชมป่ าโกงแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นา้ ของ จ.กระบี่ ไปชมความอุดมสมบูรณ์และความ
สวยงาม ของป่ าโกงกาง

ออกจากป่ าโกงกาง ไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ณ ร้านขนาบนา้ วิว

หน้า 2 จาก 10

หลังอาหาร นาท่านถ่ายรูป เขาขนาบน้า เป็ นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่นา้
กระบี่ และ ประติมากรรมปูดา ประติมากรรมปูดา หรือรูปปั้ นปูดายักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่
1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึน้ จากทองคาเหลืองรมคา สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว
สอดคล้องกับคาขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผูค้ นน่ารัก

มุง่ หน้าสู่ วัดบางโทง เป็ นวัดที่มนั ่ คงและได้รบั การ พระราชทาน วิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2496 เคยรุ่งเรืองในด้านการศึกษา การเรียน การสอน มีความสวยงามและ
ความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 95 เมตร ที่ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม มี
ความ คล้ายคลึงกับ พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ในอาเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย

17.00 น.
18.30 น.
20.00 น.

นาคณะเช็คอินเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านเรือนทิพย์
กลับเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง

จุดชมวิวเขาทองฮิลล์ – ล่องเรือยอร์ชซันเซ็ท

07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 ) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
ออกเดินทางไปยังจุดชมวิว เขาทองฮิลล์ วิวทะเล วิวสวยหลักล้าน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ (มื้อที่ 4) ณ ร้านเขาทองเทอเรส

13.30 น.
14.00 น.

(เช้า/เที่ยง/เย็น)

ออกเดินทาง ไปยังท่าเรืออ่าวท่าเลน
ลงเรือยอร์ช ออกเดินทาง จากท่าเรืออ่าวท่าเลน ไปยังเกาะผักเบี้ย ทากิจกรรมดานา้ ตืน้
ดูปลาสวยงาม

ออกจากเกาะผักเบี้ย เดินทางไปยังลาดิงเพื่อชมความงามของทัศนียภาพ เก็บภาพบรรยากาศ
และเดินทางไปยังเกาะห้องลากูน เยี่ยมชมความงาม ภายในเกาะห้อง
ขึน้ ชมจุดชมวิว 360 องศา แลนมาร์คแห่งใหม่ของกระบี่

หน้า 4 จาก 10

รับประทานอาหารเย็น บนเรือ (มื้อที่ 5) ก่อนออกจากเกาะเพื่อไปยังเกาะห้องกระบี่ ทากิจกรรม
เล่นนา้ และดานา้ ตืน้ ได้

ได้เวลา เรือล่องออกจากเกาะห้องชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ระหว่างเดินทางกลับ

19.00 น.
19.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน พร้อมกับ ความประทับใจ
นาคณะกลับเข้าสูท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ช้อปปิ้ ง - ถ้าเลเขากอบ – วังเทพธาโร - น้าตกร้อน – สระมรกต –
สนามบินกระบี่
( เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง แวะช้อปปิ้ ง ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
มุง่ หน้าไปยัง ถ้าเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตัง้ อยู่ที่ อ.ห้วยยอด
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สาหรับผูท้ ี่ชอบ การผจญภัย เพราะถา้ แห่งนีม้ ีทางนา้
ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลานา้ เข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมี
การ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถา้ ต่างๆ หลาย สิบถา้ แต่ที่เปิ ดให้เที่ยวชมด้วยการ
ล่องเรือมี เพียง 5 ถา้ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงบริเวณถา้ เลเขากอบ นาท่านลงเรือไฟเบอร์+ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของ
โลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถา้ เลเขากอบ เพื่อชมหนึง่ ความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถา้
หน้า 5 จาก 10

บนแผ่นดิน แต่ตอ้ งนัง่ เรือลอดไปตามลาธารใต้ภเู ขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อย
และหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถง
ถา้ หลายแห่ง เช่น ถา้ คนธรรพ์ ถา้ รากไทร ถา้ เจ้าสาว และถา้ ท้องพระโรง ท่านสามารถเลือกชม
ผลิตภัณฑ์ หนึง่ ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตาบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโรซึ่ง
เป็ นไม้หอมที่ขนึ้ ชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถา้ เลเขากอบ

จากนัน้ ออกเดินทางไปยัง วังเทพธาโร ชมงานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร ที่ถกู
สร้างขึ้นมาให้มีชีวิตเป็ นรูปต่างๆ ทาคาสอนพระพุทธเจ้า เป็ น ไทย อังกฤษ จีน บนเนื้อที่กว่า 25
ไร่ เป็ นที่ตงั้ ของวังมังกรงานศิลปะที่นายจรูญ แก้วละเอียด เนรมิตนาเอาเศษซากไม้และรากไม้
เทพทาโร หรือ ไม้จวง มาสร้างเป็ นมังกรหลายขนาด โดยการนาซากไม้มาสร้างมังกรตัง้ แต่ตวั
แรกจนถึงตัวที่ 88 โดยมังกรตัวที่ 87 เป็ นมังกรแม่คือมังกรนา้ ให้นา้ กับโลกมนุษย์ เพื่อไม่ให้เกิด
ภัยแล้ง ไม่ให้เกิดอุกภัย ส่วนมังกรตัวที่ 88 เป็ นมังกรเพศผู้ เป็ นมังกรไม้ที่สร้างที่ ขนึ้ ใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทยและใหญ่ที่สดุ ในโลกก็ว่าได้ มังกรตัวนี้ บ่งบอกถึงพลังอานาจของแผ่นดิน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านเฌอบึง
เดินทางสู่ นา้ ตกร้อน UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดกระบี่ ตัวนา้ ตกตัง้ อยู่ใน อ.
คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวนา้ ตก
ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางอาจพบ กับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้นา้ อีกด้วย
นอกจากนีย้ งั มีบ่อกักเก็บนา้ ร้อนก่อน ทางเข้านา้ ตก นักท่องเที่ยว มักลงไปแช่นา้ เพื่อรักษา
สุขภาพ และความสบายตัว มีอณ
ุ หภูมิ ประมาณ 40-50 องศา (เพื่อให้ ได้ผลที่ดที ี่สดุ กับสุขภาพ
ควรแช่ประมาณ 15 นาที)

หน้า 6 จาก 10

มุง่ หน้าสู่ สระมรกต เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจูจ้ ี้ ป่ าดิบชื้นที่ราบตา่ ผืนสุดท้ายของ
ประเทศไทย เป็ นสถานที่ ที่มีนกแต้วแร้วท้องดา นกที่ครัง้ หนึง่ เคยได้สญ
ู พันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มา
พบที่นซี่ ึ่งมีเพียงไม่กี่ตวั สระมรกต UNSEEN IN THAILAND สระนา้ สีเขียวมรกต ใจกลางป่ า
เปรียบได้ดงั ่ เป็ นสระว่ายนา้ กลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นนา้ ตามอัธยาศัย

17.00 น.
18.00 น.

ได้เวลาออกเดินทางสูส่ นามบินกระบี่
ถึงสนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ โดยสวัสดิภาพ
.................................................จบโปรแกรม............................................................

อัตราค่าบริการ
โรงแรม ที่พกั
ซีซิคเกอร์ กระบี่
Deluxe Cliff View
บลูโซเทล อ่าวนาง
Deluxe Pool View
ปาหนัน กระบี่
Deluxe Pool View
บียอน รีสอร์ท กระบี่
Deluxe Sea View

( ราคานี้ใช้ได้ 20 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 64 )
4 ท่าน
ท่านละ

6 ท่าน
ท่านละ

8 ท่าน
ท่านละ

16 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

10,290

8,090

8,090

6,990

900

10,390

8,190

8,190

6,890

1,000

10,490

8,290

8,290

6,990

1,200

11,090

8,790

8,790

7,490

1,700
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รวมบริการ
 รถตูบ้ ริการตามโปรแกรม
 ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 อาหาร 7 มือ้ ตามรายการ
 ซันเซสเกาะห้อง โดยเรือยอร์ช
 ทัวร์ถา้ เล เขากอบ

 ทัวร์นา้ ตกร้อน สระมรกต
 มัคคุเทศก์ชานาญงาน
 ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุม่

ไม่รวมบริการ


ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 ตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ
ซีซิคเกอร์ กระบี่

บล ูโซเทล อ่าวนาง

ปาหนัน กระบี่

บียอน รีสอร์ท

หน้า 8 จาก 10

*** โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั สภาพดินฟ้าอากาศ ***
หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

หน้า 9 จาก 10

หน้า 10 จาก 10

