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รหัสโปรแกรม : 22057 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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กระบี่ พังงา 3 วัน 2 คืน
วันแรก
08.30 น.

สนามบินกระบี่ – น้าตกร้อน – สระมรกต - วัดถ้าเสือ - เขาขนาบน้า
ประติมากรรมปูดา
(-/เที่ยง/เย็น)
รับท่าน ณ สนามบินกระบี่ นัง่ รถตู้ วีไอพี 10 ที่นงั ่

ออกเดินทางไปยัง น้าตกร้อน UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดกระบี่ ตัวนา้ ตก
ตัง้ อยู่ใน อ.คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะ
ถึงตัวนา้ ตก ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางอาจพบ กับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาด
ใต้นา้ อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีบ่อกักเก็บนา้ ร้อนก่อน ทางเข้านา้ ตก นักท่องเที่ยว มักลงไปแช่นา้
เพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว มีอณ
ุ หภูมิ ประมาณ 40-50 องศา (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สดุ
กับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)

12.00 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนมรกต (มื้อที่ 1) ท่ามกลางบรรยากาศ สบาย
เดินทางสู่ 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
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15.00 น.

16.00 น.

ออกเดินทาง แวะไหว้พระที่วัดถา้ เสือ วัดถา้ เสือ เป็ นที่รจู้ กั กันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง
ทัง้ ความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจาเนียร” เจ้าอาวาสวัดถา้ เสือที่มีผเู้ ลื่อมใส
ศรัทธามาช้านาน สิ่งสาคัญใน “วัดถา้ เสือ” นัน้ ที่ดเู หมือนจะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์มากที่สดุ และ
เป็ นที่นยิ มชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพร
จาก “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตงั้ ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

นาท่านถ่ายรูป เขาขนาบน้า เป็ นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่นา้ กระบี่
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

จากนัน้ นาท่าน ถ่ายร ูปกับ ประติมากรรมปูดา ประติมากรรมปูดา หรือรูปปั้ นปูดายักษ์
ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึน้ จากทองคาเหลืองรมคา สื่อถึง ความ
สัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคาขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผูค้ นน่ารัก
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17.00 น.
18.00 น.

เช็คอินเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านเรือนทิพย์

20.00 น.

กลับเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เกาะไผ่ ปิ เละลาก ูน ถ้าไวกิ้ง อ่าวมาหยา เกาะพีพีดอน

07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 3)
เดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat

(เช้า/เที่ยง/เย็น)

ล่องทะเลกระบี่โดยบนเรือมีไกด์มืออาชีพคอยให้คาแนะนา และมีนา้ ดื่ม ผลไม้ บริการ ออกเดินทาง
จากอ่าวนาง 45 นาที ถึงอ่าวมาหยา แวะถ่ายรูปสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ เดอะบีช ไปอ่าวโล๊ะซามะ

ลงเล่นนา้ ชม ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาการ์ตนู จากนัน้ ชมถา้ ไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

ออกเดินทางไปยังเกาะพีพีดอน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเกาะพีพีดอน
หลังอาหารให้ท่านเดินชมทิวทัศน์ความสวยงามของเกาะพีพีพร้อมซื้อของฝากของที่ระลึก
เชิญท่านลงเรืออีกครัง้ ไปดานา้ กลางทะเลที่เกาะไผ่ ดูฝูงปลา ปะการังหลากสีสวยงามที่สดุ ในฝัง่
อันดามัน สมญานามดงปะการังแสนไร่ ให้ท่านเต็มอิ่มกับทะเลกระบี่ กลับขึน้ พักผ่อนบน
ชายหาดทรายขาวสะอาด
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15.00 น.
16.00 น.
18.00 น.

ออกเดินทางสูท่ า่ เรือหาดนพรัตน์ธารา
นาท่านกลับสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ ต์ซีฟู้ด (มื้อที่ 5) ร้านธงทะเลซีฟู้ด

22.00 น.

กลับเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ทะเลพังงา เกาะปันหยี เขาตาปู – วัดมหาธาต ุวชิรมงคล (วัดบางโทง) –
ช้อปปิ้ ง – สนามบินกระบี่
(เช้า/เที่ยง/-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 6)
08.00 น. เช็คเอ้าท์ เดินทางไปจังหวัดพังงา ใช้เวลาประมาณ 1 ชัง่ โมง 30 นาที ถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาว
ชมทะเลพังงา ถ่ายรูป เขาตาปู ที่มีรปู ร่างเหมือนตะปูตอกอยู่กลางทะเล เดินวน ถ่ายรูป เขาพิงกัน
เป็ นเขาสองลูกที่อยู่แนบชิดติดกัน

สมควรแก่เวลาเดินทางขึน้ เกาะปั นหยี เกาะที่ไม่มีพื้นดิน
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รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านปั นหยีมเู ทียร่าห์

14.00 น.

17.00 น.
18.00 น.

หลังอาหารเดินชมความเป็ นอยู่วิถีชีวิตของคนที่อยู่บนพื้นนา้ พร้อมเลือกชม เลือกซื้อของฝากจาก
ชาวบ้าน ได้เวลาเดินทางกลับขึน้ ฝัง่
มุง่ หน้าสู่ วัดบางโทง เป็ นวัดที่มนั ่ คงและได้รบั การ พระราชทาน วิสงุ คามสีมา เมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2496 เคยรุ่งเรืองในด้านการศึกษา การเรียน การสอน มีความสวยงามและ
ความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 95 เมตร ที่ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม
มีความ คล้ายคลึงกับ พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ในอาเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย

แวะร้านช้อปปิ้ ง ซื้อของฝากของที่ระลึก
ออกเดินทางสูส่ นามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ
ถึงสนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ
................................................จบโปรแกรม............................................................
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อัตราค่าบริการ

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

6 ท่าน ท่าน
ละ

8 ท่าน
ท่านละ

16 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ซีซิคเกอร์ กระบี่
Deluxe Ciff View

9,290

7,490

7,390

6,690

900

บลูโซเทล อ่าวนาง
Deluxe Pool View
ปาหนัน กระบี่
Deluxe Pool View
บียอน รีสอร์ท กระบี่
Deluxe Sea View

9,390

7,590

7,490

6,790

1,000

9,490

7,690

7,590

6,890

1,200

9,990

8,190

8,090

7,390

1,700

โรงแรม ที่พกั

รวมบริการ
 รถตูบ้ ริการตามโปรแกรม
 ค่าที่พกั 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 อาหาร 7 มื้อ ตามรายการ
 ทัวร์นา้ ตกร้อน สระมรกต
 ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Speed boat

 ทัวร์ทะเลพังงา
 มัคคุเทศก์ชานาญงาน
 ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุม่

ไม่รวมบริการ


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

บล ูโซเทล อ่าวนาง

ปาหนัน กระบี่

บียอน รีสอร์ท

*** 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
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