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กำหนดการทรปิ ทะเลแหวก – ดำนำ้ 4 เกาะ – อา่วไรเ่ลย ์- นำ้ตกรอ้น - สระมรกต  

3 – 5 ม.ิย. 62 

   

 

วนัที ่1 

05.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง ทีมงานอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน  

06.45 น.  เดินทางสู ่จ.กระบี่ โดยสายการบิน Thai Lion Air SL800 

07.55 น.  ถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ ขึ้นรถตู้ทีม่ารอรับ พร้อมทมีงานอำนวยความสะดวก บริการอาหาร

เช้าแบบพื้นเมืองที่ร้านมหาราชแต้เตี๊ยม (1) 

09.30 น.  เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักสิทธิ์, เจ้าแม่กวนอิม และสำหรับท่านท่ีมี

กำลังเหลือสามารถพิชิตบันไดกว่า 1,200 ขั้น เพื่อขึ้นไปสักการะ "พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่"

เพื่อชมวิวตัวเมืองกระบี่และเขาขนาบน้ำได้ 

 

12.00 น. พาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน (2) ทีร่า้นครวัรมิธาร 

13.30 น.  พาท่านสู่สระมรกต เดินป่า ศึกษาธรรมชาติของป่าเขานอจู้จ้ี ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายใน 

          ประเทศไทย เยือนถ่ินแต้วแร้วท้องดำ แวะเล่นน้ำที่สระมรกต สระวา่ยน้ำกลางธรรมชาติ    

          สีเขียวมรกต พักผ่อนแช่น้ำร้อนที่ นำ้ตกรอ้น สปาแห่งธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดี 

16.00 น. เข้าสู่ที่พัก รับบริการ welcome drink พักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ทีร่า้นวงัทรายซฟีูด้ (3) 

19.00 น. เดินเล่นยามค่ำคืนริมอ่าวนาง 

20.00 น. ราตรีสวัสดิ์  
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วนัที ่2 

   

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท (4) เตรียมตัวไปดำน้ำ หรือซิต้ีทัวร์ 

09.00 น. ลงเรือ Speed boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชชูีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่   (ใช้เวลา

ประมาณ 15 นาท)ี บนเรือบริการ ขนมและน้ำดื่มเย็น ๆ 

10.00 น.  นำท่านสู่หาดถำ้พระนาง ชายหาดท่ีสวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม 

นำชมถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 ชมอา่วไรเ่ลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากท่ัวโลก ที่มาทดสอบ

ความสวยงามของหน้าผาหินปนูแห่งนี้ 

10.30 น.  นาท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เช่ือมยาวระหว่างเกาะไก ่เกาะทบั

และเกาะหมอ้ เกิดขึ้นได้ทุกวัน เดินเล่นบนสนัทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล 

11.00 น.  ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปนูกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ 

เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

11.15 น.  นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปนูกลางทะเล เชิญทุกท่านดาน้าดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชม

ฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย 

12.00 น.  นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวัน (5) แบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน 

สบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่น

น้ำตามอัธยาศัย 

15.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ 

15.30 น. เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (6) ทีร่า้นกอ้ยกลุากาศยั 

20.00 น.  ราตรีสวัสดิ์  
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วนัที ่3  

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7)  

09.00 น. อำลาท่ีพัก Check out จากรีสอร์ท  

10.00 น.  แวะสักการะสิ่งศักสิทธ์ิที่วัดมหาธาตวุชริมงคล   

 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (8) รา้นอญัชล ีและแวะซ้ือของฝากรา้นจีอ้อ 

15.00 น.  ถึงสนามบินกระบี่ 

17.25 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air SL813   

18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากตะลอนทัวร์ 

 

คา่บรกิารตอ่ทา่น : (การนัต ี9 ทา่นขึน้ไป) 

ทีพ่กั คา่บรกิารตอ่ทา่น 

1. Holiday Inn Express Krabi 6,300 บาท 

• Holiday Inn Express Krabi 
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ราคานีร้วม 

1. ค่ารถตู้ นำเที่ยวกระบี่ จำนวน 1 คัน 

2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน  

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  

4. ค่าประกันอุบัติเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

5. ค่าเครื่องด่ืมบนรถ น้ำเปล่า, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม, ผ้าเย็น, อาหารว่าง บริการตลอดทาง 

6. ค่าเรือนำเที่ยว / อุปกรณ์ดำน้ำ 

7. ทริปดำน้ำ 4 เกาะ – ทะเลแหวก หรอื ท่าปอม – สุสานหอย (กรณีไม่ไปดำน้ำ) 

8. ไกด์นำเที่ยว 1 คน 

9. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ราคานีไ้มร่วม 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% , ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

2. ค่าธรรมเนียมคนต่างชาติ 

3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แจ้ง 

สิง่ทีค่วรนำไปดว้ย 

1. ยาประจำตัว (ถ้ามี) 

2. เสื้อผ้าพร้อมเปียก 

3. ครีมกันแดด 

 ทางบริษัท ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ในการนำเที่ยวครั้งนี้ หากมีข้อสงสัย 

ประการใดสอบถามได้ที่คุณชัยพร 081-9320101, คุณอญัชลี 089-7984843 
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