
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27344 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

กระบ่ี 3 วนั 2 คืน 
วนัแรก       สนามบินกระบ่ี – เขาขนาบน ้า ประติมากรรมปดู า – สง่โรงแรมท่ีพกั     

          (-/-/เย็น)   

xx.xx น.         รับท่าน ณ สนามบินกระบี่ นัง่รถตู ้วีไอพี เขา้ตวัเมืองกระบี่ 

   
 

xx.xx น.        น าทา่นถ่ายรปู เขาขนาบน ้า เป็นภเูขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร ขนาบแมน่ า้กระบี่        
                  เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบี่ 

                                    

 ถ่ายรปูกบั ประติมากรรมปูด า ประติมากรรมปูด า หรือรปูป้ันปูด ายักษ ์ประกอบไปดว้ยตวัแม ่1 ตวั และ

ตวัลกู 3 ตวั สรา้งขึน้จากทองค าเหลืองรมค า สื่อถึงความสมัพนัธข์องครอบครัว สอดคลอ้งกบัค าขวัญของ

จงัหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองนา่อยู่ ผูค้นนา่รัก 

   



 

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น บฟุเฟ่ตซี์ฟูด ไมอ่ั้น ไมก่ าหนดเวลา (มื้อที ่1)                     

     

       

   

22.00 น. น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย    

 

วนัท่ีสอง    4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ ้าพระนาง อ่าวไรเลย ์– เกาะไถ่ – เกาะปอดะ  

          (เชา้/เท่ียง-)   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อท่ี 2) 

08.00 น.  เดินทางไปทา่เทียบเรือหาดนพรัตนธ์ารา   ลงเรือ Speed Boat 

     

  ออกเดินทาง ชมทะเลกระบี ่แวะชม ถ า้พระนาง , อ่าวไร่เลย ์ชมหนา้ผาที่ใชใ้นการปีนผาระดบัโลกสกัการะ

ศาลพระนาง  



   
           ถ่ายรปูเกาะไก่ ลงเล่นน า้ เกาะไก่ ชมปะการังหลากสี  ปลาการต์นู และ ปลานานาชนดิ  

   
  ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand  เชื่อมระหว่าง เกาะทบั และ เกาะหมอ้    

         

  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนคิ บนเกาะปอดะ  (มื้อท่ี 3)   จากนัน้พกัผอ่นหรือเล่นน า้ดฝููง

ปลาสวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอิ่มใจกบัทะเลกระบี่ 

       

14.00 น.  ออกเดินทางไปยังท่าเรือหาดนพรัตนธ์ารา 
15.00 น.  น าท่านกลบัสู่ที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น) 

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

08.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มื้อท่ี 4)  อิสระพกัผอ่น ณ โรงแรมที่พกั หรือ   
                  เลือกซ้ือ OPTION  TOUR  
xx.xx น..       เช็คเอา้ท ์ออกเดินทาง แวะชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากของที่ระลึก  
     



    
 xx.xx น.     เดินทางสู่สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

Sea Seeker Krabi Resort หาดอ่าวนาง 

Period ผ ูใ้หญ่ ผ ูใ้หญ่พกัเด่ียว เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พกัต่อ เพ่ิมคืนละ 

16 ม.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 4990 6390 3900 3500 1,600 

13-17 เมษายน 2566 เพิ่มท่านละ 800 บาท 

Bluesotel Krabi Aonang Beach หาดอ่าวนาง 

Period ผ ูใ้หญ่ ผ ูใ้หญ่พกัเด่ียว เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พกัต่อ เพ่ิมคืนละ 

1 มี.ค. 66 – 20 มี.ค. 66 5400 7200 4100 3500 2000 

21 มี.ค. 66 – 12 เม.ย. 66 5100 6600 4100 3500 1700 

13-17 - เม.ย. 66 5800 8000 4100 3500 2400 

18 เม.ย. – 31 ต.ค. 66 4990 6100 4100 3500 1500 

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง 

Period ผ ูใ้หญ่ ผ ูใ้หญ่พกัเด่ียว เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พกัต่อ เพ่ิมคืนละ 

1 เม.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 7100 10600 5100 4100 3700 

12-16 เม.ย. 66 เพิ่มท่านละ 1000 บาท 

หมายเหต:ุ เด็กอาย ุ5-10 ขวบ 



 
รวมบริการ 

 
• รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม 

• ค่าที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

• อาหาร 4 มื้อตามรายการ 

• ทวัร ์4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat  

• มคัคเุทศกช์ านาญงาน 

• ค่าเขา้ชมอทุยาน ฯ คนไทย 

• ประกนัภยันกัท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 

 
ไม่รวมบริการ 

 
• ค่าใชจ่่ายส่วนตวั 

• ตัว๋เครื่องบิน ไป – กลบั 

• ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าอทุยานส าหรับชาวตา่งชาติ 400 บาท                               

 
            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sea Seeker Krabi Resort หาดอ่าวนาง 

     
 

Bluesotel Krabi Aonang Beach หาดอ่าวนาง 

     
 

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPTION TOUR 

 

เกาะหอ้ง 

08.00 น. รับท่านจากโรงแรม ออกเดนิทางไปยังท่าเรือ ลงเรือ Speedboat  เดินทางมุง่หนา้สู่หมูเ่กาะหอ้ง 
                    ( ใชเ้วลา 20 นาที )  

    

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

มีทางเขา้ทางเดียวที่มีชอ่งประมาณ 5 เมตร สามารถชมไดต้อนน า้ขึน้ เชิญถ่ายรปูตามอัธยาศัย 

    
10.30 น. น าท่านสู่เกาะผกัเบี้ย-เกาะไร่ เกาะที่มีความเงยีบสงบ สวยงามดว้ยธรรมชาติ ที่แตง่แตม้สีสนัได ้

อย่างลงตวั งดงามดว้ยบรรยากาศที่โอบลอ้มดว้ยเกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่ หาดทบัแขก เชิญทกุท่าน

พกัผอ่นตามอัธยาศัย 

                           
ขึน้ชมจดุชมวิว 360 องศา แลนมารค์แห่งใหมข่องกระบี่ 

   
 
 



11.00 น. น าท่านสู่เกาะลาดิง (Paradise island )เกาะเล็กๆที่ถกูซ่อนไวโ้ดยป่าเกาะ สวยงาม ดว้ยหาดทราย

ส่วนตวั 

                                                               

 เชิญทกุท่านด าน า้ดปูะการงัหนา้หาด หรือจะพกัผอ่นเล่นน า้ตามอัธยาศัย 
12.00 น. น าท่านขึน้เกาะหอ้ง ขึน้อยู่กบัอทุยานแห่งชาติธารโบกขรณี เกาะนอ้ยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ 

ไดร้ับชื่อว่าเป็นป่าแห่งอันดามนั และที่เกาะนีย้ังไดร้ับรางวัลชายหาดระดบั 5 ดาว จาก ททท.ดว้ย บริการอาหาร

กลางวันแบบปิกนกิ (ทวัรจ์ดัเลี้ยง) ท่ามกลางบรรยากาศใตท้ิวสนสบายๆดว้ยเสียงคลื่นและสายลมที่พดั ใหท้่าน

ไดผ้อ่นคลาย หลงัอาหารเชิญทกุท่านเล่นน า้ตามอัธยาศัย  

     

14.00 น. ออกเดินทางสู่ทา่เรือหาดนพรัตนธ์ารา 
15.00 น. น าท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 
ผ ูใ้หญ่ราคาท่านละ   1,500 บาท   
เด็กอาย ุ5 - 10 ขวบ 1200 บาท 
**ต่างชาติ เพ่ิมท่านละ  400  บาท 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



เกาะพีพี 

08.00 น. รับท่านจากโรงแรมที่พกั เดินทางไปยังท่าเทียบเรือหาดนพรัตน ์ธารา 
08.30 น.     ลงเรือ Speed Boat  

   

 ล่องทะเลกระบี่ โดยบนเรือมีไกดค์อยใหค้ าแนะน า และมีน า้ดื่ม ผลไม ้บริการ ออกเดินทาง จากอ่าวนาง 45 

นาที ถึงอ่าวมาหยา  แวะถ่ายรปูสถานที่ถ่ายท าภาพยนตเ์ดอะบีช พกัผอ่นบนชายหาดทรายสีขาวน า้ทะเลสีเขยีว

มรกต 

     
จากนัน้น าท่านไปชมอ่าวปิเละ ถ่ายภาพกบัความงามของลากนู 

   
ลงเล่นน า้ด าสนอ้คเกิล  ชม ดอกไมท้ะเล และฝูงปลาการต์นู  หนา้ถ า้ไวกิ้ง 

   
 

   



                   ออกเดินทางไปยังเกาะพีพีดอน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 

   

   
13.00 น.     หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพรอ้มซ้ือของฝากของที่ระลึก 
14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกครั้งไปเล่นน า้ชายหาดที่เกาะไผ ่ไล่จบัฝูงปลา และพกัผอ่นชายหาด ใหท้่านเต็มอิ่ม

กบัทะเลกระบี่ บนชายหาดทรายขาวสะอาด 

     
15.00 น. ออกเดินทางสู่ทา่เรือหาดนพรัตนธ์ารา 
16.00 น น าท่านกลบัสู่โรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ 
ผ ูใ้หญ่ท่านละ 1,700 บาท 
เด็กอาย ุ5 – 10 ขวบ 1,500 บาท 
ชาวต่างชาติเพ่ิมท่านละ 400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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