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จุดท่องเทีย่วเด่นๆ ของดปรแกรมทวัร์นี ้คอื 

1. ทะเลแหวก กระบ่ี 

2. เกาะไก่ เกาะปอดะ อ่าวไร่เลย ์
3. สระมรกต 

4. น ้ าตกร้อน 

5. เกาะพีพ ี

6. อ่าวหมาหยา 
7.  เกาะไผ ่
ก ำหนดกำรเดนิทำง 16-18 มี.ค. 58 

วนัแรก หาดนพรตัน์ธารา อ่าวพระนาง หาดไร่เลย ์ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ           (--/L/D) 
08.35 น. รบัคณะ ณ สนามบนิกระบี ่จากนัน้น าคณะ เดนิทางสู่ อ่าวนาง 
09.30 น. น าคณะชม ถ า้พระนาง ทีซ่ึง่เป็นทีเ่คารพของชาวเล และชาวประมง เชญิท่านถ่ายรปู และสกัการะ

ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะเดนิทางต่อสู่ อ่าวไร่เลยต์ะวนัออก สถานทีปี่นผาระดบัโลก ชม
นกัปีนผาทีม่าจากทัว่โลก ทีม่าทดสอบความสวยงามของหน้าผาหนิปนูแห่งนี้ 
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 น าท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและ
เกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดทุ้กวนั น าท่านเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบว่าท่านไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวน แบบกล่อง (1) ณ เกาะปอดะ 
บ่าย น าคณะถ่ายรปู เกาะไก่ เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถู่กทัง้ลมและฝน กดักล่อนเป็นเขารปูร่างเหมือ่น 

หวัไก่ เชญิทุกท่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านสู่ เกาะส่ี เกาะหนิปนูกลางทะเล เชญิทุกท่านด าน ้า
ดปูะการงัทีส่วยงาม ชมฝงูปลาเสอืทีม่มีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและ ปลาการต์ูน ทีม่ ี
มากมาย จนสมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางสู่ฝ ัง่ ณ ท่าเรอืหาดนพรตัน์ธารา จากนัน้น าคณะกลบั
เขา้สู่ทีพ่กั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ  รา้นอาหาร (2) 
พกั เข้าพกั  ณ PAKASIA RESORT หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง เกาะพีพี อ่าวหมาย่า เกาะไผ ่                                                                                   (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
09.30 น. น าคณะลงเรอื Speed Boat  ปลอดภยัดว้ยเสือ้ชชูพี เดนิทางมุง่หน้าสู่ หมูเ่กาะพพี ี(ใชเ้วลา

ประมาณ 45 นาท)ี บนเรอืบรกิาร น ้าดื่มเยน็ ๆ 
 เดนิทางถงึเกาะพพี ีน าคณะชมรอบเกาะ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ ณ จดุต่างๆ เช่น 

อ่าวหมายหย่า ซึง่เป็นหน่ึงในฉากหนงั The Beach เหมาะส าหรบัคณะทีช่อบเล่นน ้าและถ่ายรปู 
อ่าวโล๊ะซามะ น าท่านด าน ้า ดปูะการงั ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตวัโต ๆ ไดห้ลากหลาย
ชนิด    ปะการงัทีส่วยงามและดอกไมท้ะเล ปลาการต์ูนมากมาย 
อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกบัน ้าทะเลสเีขยีวมรกต โอบลอ้มผาหนิปนูอนัสูงชนั 
ถ ้าไวกิง้ สถานทีเ่กบ็รงันกนางแอ่น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (4) 
หลงัจากทานอาหารเสรจ็ใหเ้วลาคณะเดนิชมวถิชีวีติและเลอืกซือ้ของผลติภณัฑท์างทะเลอยา่งจใุจ 

14.00 น. น าท่านลงเรอื Speed Boat น าท่านสู่ อ่าวรนัตี หรอื หินกลาง (ตอ้งขึน้อยูก่บัสภาอากาศใน
ขณะนัน้) จดุด าน ้าทีม่ปีะการงัทีอุ่ดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝงูปลานานาชนิดทีส่วยงาม 

15.00 น. น าท่านสู่ เกาะไมไ้ผ่ เกาะทีส่วยทีสุ่ดของ อุทยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา – หมูเ่กาะพพี ีซึง่
ความ สวยงามของเกาะน้ี ททท.ตัง้ฉายาว่า ดงปะการงัแสนไร ่เชญิทุกท่านพกัผ่อนและเล่นน ้าตาม
อธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอื 

17.00 น. คณะเดนิทางถงึท่าเรอืหาดนพรตัน์ธารา จากนัน้เขา้สู่ทีพ่กั 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (5) 
พกั เข้าพกั  ณ PAKASIA RESORT หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม วดัถ า้เสือ สระมรกต น ้าตกร้อน  สนามบิน                                                              (B/L/--) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

http://www.pakasai.com/
http://www.pakasai.com/
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09.00 น. น าคณะ สกัการะ หลวงพ่อจ าเนียน ณ วดัถ ้าเสอื เพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตน้เองและครอบครวั 
 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เขตอ าเภอ คลองท่อม เพื่อชมความงามของหนึ่งในอนัซนีไทยแลนด ์ณ 

สระมรกต 
 สระมรกต คอืสระน ้าจดืกลางป่าใหญ่ (ตอ้งเดนิไปประมาณ 1 กโิลเมตร) ใหท้่านไดม้เีวลาชื่นชม

ธรรมชาต ิท่านใดประสงคจ์ะเล่นน ้าใหเ้ตรยีมชุดเปียกไปดว้ย จากนัน้หากท่านจะลองจบิ หรอื ซือ้
กาแฟกระบี ่ณ ทางออกจากสระกไ็มแ่ปลก 

 ออก จากสระมาไมไ่กล ท่านจะไดส้มัผสัอกีหนึ่งอนัซนีไทยแลนด ์นัน้คอื น ้าตกร้อน ใหท้่านไดผ้่อน
คลายกบัการนัง่แช่ทา้วอยา่งเพลนิๆ กบับรรยากาศของแมกไมน้านาพนัธ ์จากนัน้เดนิทางต่อสู่ 
รา้นอาหาร 

เทีย่ง บรหิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (7) 
14.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู่ สนามบนิกระบี ่ส่ง คณะเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพฯ 

รายการทอ่งเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสทิธ์ิของผู้จดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั 

***************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

คณะผูเ้ดินทาง ราคาตอ่ทา่น 

กระบ่ี 3 วนั 2 คืน 5,600 บาท 

พกัเด่ียว จา่ยเพิ่มท่านละ 2,000 บาท 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวมรำยกำรดังนี ้ 
 คา่ท่ีพกั 2 คืน  
 คา่รถระหวา่งบริการน าเท่ียว 
 คา่อาหาร 7 มือ้  
 คา่เรือน าเท่ียวทะเลกระบี่ 
 อปุกรณ์ด าน า้ พร้อมชชีูพ 
 คา่ไกด์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวมรำยกำรดังนี ้ 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั , คา่อาหารนอกรายการ หรือสัง่เอง 

 


