JN 211 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ หมูเ่ กาะพีพี
อ่าวมาหยา ถา้ ไวกิ้ ง เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้าตกร้อน (พักรีสอร์ท 4 วัน 3 คืน)
ทัวร์ทุกที่ ดอทคอม ภูมใิ จเสนอโปรแกรมการท่องเทีย่ ว
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์
หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา ถา้ ไวกิ้ง เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้าตกร้อน
สัมผัส 3 UNSEEN ... ทะเลแหวก สระมรกต น้ าตกร้อน (พักกระบี่ 2 คืน)
บริการอาหารเลิศรสจากห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
เดิ นทางวันที่ // 4 – 7 พ.ค. // 1 – 4 มิ .ย.
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ
– กระบี่
20.30
คณะพร้ อมกัน ณ บริเวณหน้ า เทสโก้ โลตัส ลาดพร้ าว-ถนนพหลโยธิน (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงาน
บริการในเรื่องกระเป๋ าสัมภาระออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ จ.กระบี่ ด้ วยรถโค้ ชหรือ รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่น
ใหม่ พร้ อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่สอง
อ่าวนาง – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ - ถา้ พระนาง – หาดไร่เลย์
07.00
บริการอาหารเช้า (1)
08.30
หลังอาหารนาท่านลงเรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเล
กระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ
เชิญท่านเล่นน้ า ดาน้ าชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสนั สวยงาม
นานาชนิด พักผ่อนบนชายหาดที่
ทะเลแหวก (Unseen) (ขึน้ อยู่กบั สภาพน้ าและอากาศ) ท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ ์
12.00
บริการอาหารกลางวัน (2) แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน หรือเล่นน้ า
13.30
นาท่านชม ถ ้าพระนาง หาดไร่ เรย์ ที่ขึ ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปี นหน้ าผา
14.30
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับฝั่ ง Check in เข้ าสูท่ ี่พกั ที่อ่าวนาง Palm Paradise หรือเทียบเท่า
19.00
บริการอาหารค่า (3) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZZZ…zzzz
วันที่ สาม
หาดนพรัตน์ ธารา – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - ถา้ ไวกิ้ง - อ่าวรันตี – เกาะไม้ไผ่
07.00
บริการอาหารเช้ า (4) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
08.30
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหาดนพรั ตน์ ธารา – หมู่เกาะพีพี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
แปลกตาด้ วยภูเขาหินปูนตั ้งตระหง่าน และนาท่านลงเรือ Speed Boat พร้ อมเสื ้อชูชีพ มุ่งหน้ าสู่ หมู่เกาะพี
พี (ใช้ เวลาประมาณ 45 นาที)
09.30
นาท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล ซึง่ ประกอบไปด้ วยสถานที่ท่องเที่ยวดังนี ้
อ่ าวมาหยา สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่อง The Beach
อ่ าวโล๊ ะซามะ จุดนี ้ท่านสามารถดาน ้า ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด
อ่ าวปิ เละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น ้าทะเลสีเขียวมรกต โอบล้ อมผาหินปูนอันสูงชัน
ถ ้าไวกิง้ สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
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นาท่านขึ ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น เที่ยวชมเกาะพีพี
ตามอัธยาศัย
นาท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้ าสู่ อ่ าวรั นตี หรือ หินกลาง (ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) เป็ นจุดดาน ้าที่
สวยงามอีกจุดหนึง่ ของหมู่เกาะพีพี
นาท่านสู่ เกาะไม้ ไผ่ เกาะที่สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึง่ มีฉายาว่า
ดงปะการังแสนไร่ อิสระให้ ท่านพักผ่อนและเล่นน ้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูท่ ่าเรือ
บริการอาหารค่า (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZZZ…zzzz
สุสานหอย - สระมรกต – สระน้าผุด – น้าตกร้อน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท หลังอาหารนาคณะเดินทางเที่ยวชม สุสานหอย 75 ล้ าน
ปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสจู น์พบว่าอายุประมาณ 40 ล้ านปี แต่ชาวบ้ านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้ านปี เกิด
จากธาตุหินปูนในน ้าทะเลหล่อเป็ นใต้ น ้า จนเป็ นเนื ้อเดียวกัน เป็ นลานหินกว้ างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล
ฟอสซิลล์ เป็ นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้ แก่ อเมริกา ญี่ปนุ่ ไทย จากนั ้น
เดินทางสู่ อาเภอคลองท่อม
นาท่านชมความสวยงามของสระน ้าธรรมชาติที่มี สีสนั สวยงามของ สระนา้ ผุด สระแก้ ว และ สระ
มรกต (Unseen) พักผ่อนกันตามสบาย
บริการอาหารกลางวัน (8) บริเวณหน้ าน ้าตกร้ อน หลังอาหาร เดินทางเข้ าชม นา้ ตกร้ อน (Unseen) ชม
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น ้าตกร้ อนที่มีจดุ กาเนิดของแหล่งน ้าพุร้อน บนยอดเขาไหลสูเ่ บื ้องล่าง
กัดเซาะหินลดหลัน่ ลงมาเป็ นน ้าตกร้ อนที่มีอณ
ุ หภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ ท่านได้ สัมผัสอาบ
น ้าแร่แช่น ้าร้ อน จากนั ้นแวะให้ ซื ้อของฝากคนทางบ้ านก่อนเดินทางกลับ กทม.
บริการอาหารเย็น (9) ณ พลับพลาซีฟ้ ดู หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
***************************************************************

อัตราค่าบริ การท่านละ
ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รถตุป้ รับอากาศ VIP รุน่ ใหม่
- ห้องพัก 2 คืน ( ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน )
- อาหาร พร้อมอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ 9 มือ้ ตามระบุ
- ทัวร์หมูเ่ กาะทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือหางยาว
- ทัวร์หมูเ่ กาะพีพี พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือ Speed Boat
- ค่าธรรมเนียมเข้าแหล่งอ่ งเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ
- มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกตลดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000 บาท
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6,900 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีข่ องชาวต่างชาติ (600 บาท )
- ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % ( กรณีออกใบเสร็จในนามนิตบิ คุ คล)
ลักษณะทริ ป
- สัมผัส 3 Unseen …. ทะเลแหวก สระมรกต น้ าตกร้อน เหมาหรับทุกท่าน
สิ่ งที่ควรนาไปด้วย
- ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมใส่สบาย รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้สว่ นตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ชุดดาน้ าควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป
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