แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน (Speed Boat)
ทะเลกระบี่ 4 เกาะ
(ที่พัก 2 คืน,รถรับ - ส่ง สนามบิน , ทัวร์ทะเลกระบีโ่ ดย Speed Boat , อาหาร 3 มื้อ)
แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะทาให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดกระบี่ อาทิ เที่ยวทะเลแหวก Unseen in Thailand ชมความงามของ
ชายหาดที่ขาวสะอาดที่ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะปอดะ และได้ สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ พร้อมกับเล่นน้าดาน้าดูปะการังใต้ท้องทะเล และที่พักระดับมาตรฐาน โดยการบริการของมัค คุเ ทศก์และทีมงานมือ
อาชีพ
แพ็คเก็จทัวร์ : แพ็คเก็จทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน จานวนผูเ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เวลาเดินทาง : เวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เที่ยวบิน
วันออกเดินทาง : ออกทุกวัน ถึง 30 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : ราคานี้ สามารถเดินทางได้ทุกวัน และราคานี้ เป็นราคาพิเศษ เฉพาะ นักท่องเทีย่ วชาวไทย เท่านัน้
*** ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ***
วันแรกของการเดินทาง :
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ (เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก)
xx.xx น.
คณะเดิ น ทางถึ ง จังหวัดกระบี่ เจ้ าหน้าที่ ค อยต้อ นรับท่า นและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ที่ประตู
ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า สนามบิน นานาชาติกระบี่ หรือ สถานีข นส่งกระบี่ (เวลารับขึ้ น อยู่กั บ
กาหนดการมาถึงของท่าน) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านได้เลือกไว้และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์ทอ่ งทะเลกระบี่ "ทัวร์ 4 เกาะ" โดยเรือ Speed Boat
07.00น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที1่ ) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00น.
นาท่านลงเรือออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวทะเลกระบี่ชมความสวยงามของหมู่เ กาะแก่ง
ต่าง ๆอย่างสนุกสนานจากนั้น นาท่านสักการะ "ศาลพระนาง" ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ และท่านสามารถชมการปีนผาชันที่ "อ่าวไร่เ ลย์" ซึ่งมีนักปีน ผาทั่วโลกจะมาชุมนุมกัน อยู่ที่นี่เ พื่อ
ทดสอบความยากง่ายของหน้าผาที่นี่
10.30น.
นาท่านชม "ทะเลแหวก" Unseen in Thailand ซึ่งมีสัน ทรายที่เ ชื่อมยาวระหว่าง เกาะทับ เกาะไก่
เกาะหม้อ เชื่อมยาวกัน เป็น สัน ดอนทรายกลางทะเล น าท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหิน ปูน กลางทะเล
สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ จากนั้นนาท่านเล่นน้า ดาน้าชมความงามของปะการังที่ "อ่าวหลังเกาะไก่"
และท่านจะพบกับฝูงปลาเสือนับร้อยนับพันที่มารอต้อนรับท่าน

12.00น.

นาท่านสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อ ที่ 2) หลังอาหารอิ่มอร่อยกับผลไม้ท้องถิ่น
และเค้กท้องถิ่นจากนั้น เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก
14.00น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านกลับยังที่พัก โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมกับความประทับใจ
วันที่สามของการเดินทาง :
เดินทางกลับ อาลา จังหวัดกระบี่
07.30น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารของที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หากท่านมี
เวลาเหลือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่
คุณบอย 086-0104622
xx.xxน.
รถรับท่านจากที่พักแวะซื้อของฝากเมืองกระบี่จากนั้นเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือสถานีขนส่งกระบี่ส่ง
ทุกท่านโดย สวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 (Peak Season) กรุณาโทรเช็คราคากับเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 รถรับ - ส่งสนามบิน-ที่พัก
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารจานวน 3 มื้อ (2 เช้า + 1 กลางวัน)
 ผลไม้+เค้ก 3 รส
 มัคคุเทศก์นาเที่ยว
 ประกันภัยการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม :
X ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้าขึ้นน้าลง

แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน (Speed Boat)
ทะเลกระบี่ 4 เกาะ + หมู่เกาะพีพี
(ที่พัก 2 คืน, รถรับ - ส่ง สนามบิน ,ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ และ หมู่เกาะพีพี โดย Speed Boat , อาหาร 4 มื้อ)
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมเน้นความสนุกสนานและความเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางทะเลชื่อดังของจังหวัดกระบี่ เพลิดเพลินกับการดาน้าดูปะการัง ท่านจะได้ชมความสวยงามของท้องทะเลกระบี่ และ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมืองกระบี่ เล่นน้าที่ทะเลแหวก ดาน้าดูปะการัง เกาะทับ เกาะไก่ เกาะปอดะ ถ้าพระนาง ไร่เ ลย์
และชมทะเลในอ่าวปิเละ,อ่าวมาหยา และเกาะไม้ไผ่ ดงปะการังแสนไร่ และที่พักระดับมาตรฐาน...โดยการบริการของ
มัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ
แพ็คเก็จทัวร์ : แพ็คเก็จทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน จานวนผูเ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เวลาเดินทาง : เวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เที่ยวบิน
วันออกเดินทาง : ออกทุกวัน ถึง 30 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : ราคานี้ สามารถเดินทางได้ทุกวัน และราคานี้ เป็นราคาพิเศษ เฉพาะ นักท่องเทีย่ วชาวไทย เท่านัน้
*** ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ***
วันแรกของการเดินทาง :
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ (เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก)
xx.xx น.
คณะเดิน ทางถึง จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้า จะคอยต้อนรับท่านและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ที่ประตู
ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า สนามบิน นานาชาติกระบี่ หรือ สถานีข นส่งกระบี่ (เวลารับขึ้ น อยู่กั บ
กาหนดการมาถึงของท่าน) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านได้เลือกไว้และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดยเรือ Speed Boat - อ่าวมาหยา - เกาะไม้ไผ่ - ดาน้า
ดูปะการัง - ดงปะการังแสนไร่
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที่1) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
08.30 น.
นาท่านลงเรือเร็ว Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี เที่ยวรอบ เกาะพีพีเล น าท่านชม อ่าวมาหยา
สถานที่ถ่าทาภาพยนต์ร ะดับโลก จากนั้น น าท่านชม อ่าวปิเละ ทะเลในสีเ ขียวมรกต เล่น น้าดาน้าดู
ปะการังที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม ถ้าไวกิ้ง ถ้าที่ได้รับการสัมปปทานเก็บรังนกนางแอ่น เชิญท่านเก็บภาพ
ความประทับใจได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.
นาท่านขึน้ เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟท์ (มือ้ ที่2) ณ ร้านอาหารพีพีปริ้นเซ็ต (อ่าว
โล๊ะดาลัม) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกซื้อของฝากบนเกาะพีพีดอน

14.00 น.

นาท่านเล่นน้า ดาน้าดูปลาและปะการังหลากสีสันที่ อ่าวรันตี หรือ เกาะยุง จากนั้นนาท่านสู่ เกาะไม้ไ ผ่
เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เ กาะพีพี ได้รับสมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญท่านดาน้าหน้าหาด หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
16.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านยังที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง :
ทัวร์ทอ่ งทะเลกระบี่ "ทัวร์ 4 เกาะ" โดยเรือ Speed Boat
07.00น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที3่ ) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00น.
นาท่านลงเรือออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวทะเลกระบี่ชมความสวยงามของหมู่เ กาะแก่ง
ต่าง ๆอย่างสนุกสนานจากนั้น นาท่านสักการะ "ศาลพระนาง" ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ และท่านสามารถชมการปีนผาชันที่ "อ่าวไร่เ ลย์" ซึ่งมีนักปีน ผาทั่วโลกจะมาชุมนุมกัน อยู่ที่นี่เ พื่อ
ทดสอบความยากง่ายของหน้าผาที่นี่
10.30น.
นาท่านชม "ทะเลแหวก" Unseen in Thailand ซึ่งมีสัน ทรายที่เ ชื่อมยาวระหว่าง เกาะทับ เกาะไก่
เกาะหม้อ เชื่อมยาวกัน เป็น สัน ดอนทรายกลางทะเล น าท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหิน ปูน กลางทะเล
สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ จากนั้นนาท่านเล่นน้า ดาน้าชมความงามของปะการังที่ "อ่าวหลังเกาะไก่"
และท่านจะพบกับฝูงปลาเสือนับร้อยนับพันที่มารอต้อนรับท่าน
12.00น.
นาท่านสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อ ที่ 4) หลังอาหารอิ่มอร่อยกับผลไม้ท้องถิ่น
และเค้กท้องถิ่นจากนั้น เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก
14.00น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านกลับยังที่พัก
xx.xxน.
รถรับท่านจากที่พักแวะซื้อของฝากเมืองกระบี่จากนั้นเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือสถานีขนส่งกระบี่ส่ง
ทุกท่านโดย สวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 (Peak Season) กรุณาโทรเช็คราคากับเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 รถรับ - ส่งสนามบิน-ที่พัก
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารจานวน 3 มื้อ (2 เช้า + 2 กลางวัน)
 ผลไม้ + เค้ก
 มัคคุเทศก์นาเที่ยว

 ประกันภัยการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม :
X ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้าขึ้นน้าลง

แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน (Speed Boat)
หมู่เกาะพีพี + เกาะห้อง
(ที่พัก 2 คืน, รถรับ - ส่ง สนามบิน ,ทัวร์เกาะห้อง และ หมูเ่ กาะพีพี โดย Speed Boat , อาหาร 4 มื้อ)
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เป็นโปรแกรมเน้นความสนุกสนานและความเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางทะเลชื่อดังของจังหวัดกระบี่ เพลิดเพลินกับการดาน้าดูปะการัง ท่านจะได้ชมความสวยงามของท้องทะเลกระบี่ และ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมืองกระบี่ เล่นน้าที่ริมชายหาดและพักผ่อนอย่างสบายสบายทีเ่ กาะห้อง และชมทะเลในอ่าวปิเละ,
อ่าวมาหยา และเกาะไม้ไผ่ ดงปะการังแสนไร่ และที่พักระดับมาตรฐานโดยการบริการของมัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ
แพ็คเก็จทัวร์ : แพ็คเก็จทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน จานวนผูเ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เวลาเดินทาง : เวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เที่ยวบิน
วันออกเดินทาง : ออกทุกวัน ถึง 30 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : ราคานี้ สามารถเดินทางได้ทุกวัน และราคานี้ เป็นราคาพิเศษ เฉพาะ นักท่องเทีย่ วชาวไทย เท่านัน้
*** ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ***
วันแรกของการเดินทาง :
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ (เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก)
xx.xx น.
คณะเดินทางถึง จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ จะคอยต้อนรับท่านและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ที่ประตู
ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า สนามบิน นานาชาติกระบี่ หรือ สถานีข นส่งกระบี่ (เวลารับขึ้ น อยู่กั บ
กาหนดการมาถึงของท่าน) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านได้เลือกไว้และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดยเรือ Speed Boat - อ่าวมาหยา - เกาะไม้ไผ่ - ดาน้า
ดูปะการัง - ดงปะการังแสนไร่
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที่1) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
08.30 น.
นาท่านลงเรือเร็ว Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี เที่ยวรอบ เกาะพีพีเล น าท่านชม อ่าวมาหยา
สถานที่ถ่าทาภาพยนต์ร ะดับโลก จากนั้น น าท่านชม อ่าวปิเละ ทะเลในสีเ ขียวมรกต เล่น น้าดาน้าดู
ปะการังที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม ถ้าไวกิ้ง ถ้าที่ได้รับการสัมปปทานเก็บรังนกนางแอ่น เชิญท่านเก็บภาพ
ความประทับใจได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.
นาท่านขึ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟท์ (มื้อที่2) ณ ร้านอาหารพีพีปริ้นเซ็ต (อ่าว
โล๊ะดาลัม) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกซื้อของฝากบนเกาะพีพีดอน

14.00 น.

นาท่านเล่นน้า ดาน้าดูปลาและปะการังหลากสีสันที่ อ่าวรันตี หรือ เกาะยุง จากนั้นนาท่านสู่ เกาะไม้ไ ผ่
เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เ กาะพีพี ได้รับสมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญท่านดาน้าหน้าหาด หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
16.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านยังที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์หมูเ่ กาะเกาะห้อง ทะเลใน โดยเรือ Speed Boat
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที3่ ) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.30 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น.
นาท่านลงเรือเร็ว Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชพี เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ
20 นาที)
09.30 น.
เดินทางถึงเกาะห้อง นาท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้าทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหิน ปูน มี
ทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้าขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
10.30 น.
นาท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลง
ตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วย เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
11.00 น.
นาท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย
ส่วนตัว เชิญทุกท่านดาน้าดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้าตามอัธยาศัย
12.00 น.
นาท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่า
เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากททท.ด้วย บริการอาหาร
กลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่4) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมทีพ่ ัด ให้ทุก
ท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้าตามอัธยาศัย
15.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านกลับยังที่พัก
xx.xxน.
รถรับท่านจากที่พักแวะซื้อของฝากเมืองกระบี่จากนั้นเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือสถานีขนส่งกระบี่ส่ง
ทุกท่านโดย สวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 (Peak Season) กรุณาโทรเช็คราคากับเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 รถรับ - ส่งสนามบิน-ที่พัก
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

 อาหารจานวน 3 มื้อ (2 เช้า + 2 กลางวัน)
 ผลไม้ + เค้ก
 มัคคุเทศก์นาเที่ยว
 ประกันภัยการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม :
X ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้าขึ้นน้าลง

แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน (Speed Boat)
ทะเลกระบี่ 4 เกาะ + น้าตกร้อน,สระมรกต
(ที่พัก 2 คืน,รถรับ - ส่ง สนามบิน , ทัวร์ทะเลกระบีโ่ ดย Speed Boat , อาหาร 4 มื้อ)
แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะทาให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานและความเพลิ ดเพลิน กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดกระบี่ อาทิ เที่ยวทะเลแหวก Unseen in Thailand ชมความงามของ
ชายหาดที่ขาวสะอาดที่ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะปอดะ และได้ สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ พร้อมกับเล่นน้าดาน้าดูปะการังใต้ท้องทะเล และแช่ไออุ่นของน้าตกร้อน เดินป่าสระมรกต และที่พักระดับมาตรฐาน
โดยการบริการของมัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ
แพ็คเก็จทัวร์ : แพ็คเก็จทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน จานวนผูเ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เวลาเดินทาง : เวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เที่ยวบิน
วันออกเดินทาง : ออกทุกวัน ถึง 30 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : ราคานี้ สามารถเดินทางได้ทุกวัน และราคานี้ เป็นราคาพิเศษ เฉพาะ นักท่องเทีย่ วชาวไทย เท่านัน้
*** ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ***
วันแรกของการเดินทาง :
ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ (เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก)
xx.xx น.
คณะเดิน ทางถึง จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้า จะคอยต้อนรับท่านและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ที่ประตู
ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า สนามบิน นานาชาติกระบี่ หรือ สถานีข นส่งกระบี่ (เวลารับขึ้ น อยู่กั บ
กาหนดการมาถึงของท่าน) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักที่ท่านได้เลือกไว้และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์ทอ่ งทะเลกระบี่ "ทัวร์ 4 เกาะ" โดยเรือ Speed Boat
07.00น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที1่ ) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00น.
นาท่านลงเรือออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวทะเลกระบี่ชมความสวยงามของหมู่เ กาะแก่ง
ต่าง ๆอย่างสนุกสนานจากนั้น นาท่านสักการะ "ศาลพระนาง" ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ และท่านสามารถชมการปีนผาชันที่ "อ่าวไร่เ ลย์" ซึ่งมีนักปีน ผาทั่วโลกจะมาชุมนุมกัน อยู่ที่นี่เ พื่อ
ทดสอบความยากง่ายของหน้าผาที่นี่
10.30น.
นาท่านชม "ทะเลแหวก" Unseen in Thailand ซึ่งมีสัน ทรายที่เ ชื่อมยาวระหว่าง เกาะทับ เกาะไก่
เกาะหม้อ เชื่อมยาวกัน เป็น สัน ดอนทรายกลางทะเล น าท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหิน ปูน กลางทะเล
สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ จากนั้นนาท่านเล่นน้า ดาน้าชมความงามของปะการังที่ "อ่าวหลังเกาะไก่"
และท่านจะพบกับฝูงปลาเสือนับร้อยนับพันที่มารอต้อนรับท่าน

12.00น.

นาท่านสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที2่ ) หลังอาหารอิ่มอร่อยกับผลไม้ทอ้ งถิ่น
และเค้กท้องถิ่นจากนัน้ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ทพี่ ัก
14.00น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านกลับยังที่พัก โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมกับความประทับใจ
วันที่สามของการเดินทาง : ทัวร์สระมรกต น้าตกร้อน วัดถ้าเสือ Unseen in Thailand
07.30 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ 3) ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
08.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ัก เดินทางสู่ อ.คลองท่อม (กรุณาเชคเอาท์และนาสัมภาระออกมาเลยครับ) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
09.30 น.
นาท่านสู่ น้าตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้าแร่ร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาไหลลงมาเป็นน้าตกที่
มีความร้อนอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ เชิญทุกท่านแช่น้าตามอัธยาศัย
11.00 น.
นาท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย แหล่งค้น พบ
นกแต้วแร้วท้องดาฝูงสุดท้ายของโลก นาท่านเล่นน้าที่ สระมรกต สระน้าสีเขียวใสกลางป่าใหญ่ เชิญทุก
ท่านเล่นน้าตามอัธยาศัย หรือ อาจจะเดินศึกษาธรรมชาติชมต้น กาเนิดของสระมรกตนั่น คือ สระน้าผุด
สระน้าสีน้าเงิน ซึ่งมีน้าไหลผุดขึ้นมาตลอดทั้งปี
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4) ณ ร้านอาหารครัวริมธาร
14.00 น.
นาท่านไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดถ้าเสือ” วัดชื่อดังแห่งเมืองกระบี่ ไกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม
ที่มีพระพักตร์ที่สวยที่สุดในภาคใต้
16.00 น.
นาทุกท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ สถานีขนส่งกระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 (Peak Season) กรุณาโทรเช็คราคากับเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 รถรับ - ส่งสนามบิน-ที่พัก
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารจานวน 3 มื้อ (2 เช้า + 2 กลางวัน)
 ผลไม้ + เค้ก
 มัคคุเทศก์นาเที่ยว
 ประกันภัยการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม :
X ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้าขึ้นน้าลง

แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน (Speed Boat + Long Tail Boat)
Sunset ทะเลกระบี่ 4 เกาะ +หมู่เกาะพีพี + น้าตกร้อน,สระมรกต
(ที่พัก 2 คืน,รถรับ - ส่ง สนามบิน , ทัวร์ทะเลกระบีโ่ ดยเรือหางยาว , อาหาร 5 มื้อ)
แพ็คเก็จกระบี่ 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยวที่จะทาให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดกระบี่ อาทิ เที่ยวทะเลแหวก Unseen in Thailand ชมความงามของ
ชายหาดที่ขาวสะอาดที่ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะปอดะ และได้ สักการะศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เ ป็น ที่นับถือของชาวเรือ
กระบี่ พร้อมกับเล่นน้าดาน้าดูปะการังใต้ท้องทะเลและชมปรากฏการณ์ พรายน้า และแช่ไออุ่น ของน้าตกร้อน เดิน ป่าสระ
มรกต และที่พักระดับมาตรฐาน...โดยการบริการของมัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ
แพ็คเก็จทัวร์ : แพ็คเก็จทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน จานวนผูเ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
เวลาเดินทาง : เวลาขึ้นอยู่กับไฟล์เที่ยวบิน
วันออกเดินทาง : ออกทุกวัน ถึง 30 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : ราคานี้ สามารถเดินทางได้ทุกวัน และราคานี้ เป็นราคาพิเศษ เฉพาะ นักท่องเทีย่ วชาวไทย เท่านัน้
*** ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยาน ฯ ท่านละ 200 บาท ***
วันแรกของการเดินทาง : ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ (เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก) Sunset ทะเลกระบี่ 7 เกาะ
xx.xx น. (เช้า) คณะเดินทางถึง จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จะคอยต้อนรับท่านและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ที่ประตู
ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า สนามบินนานาชาติกระบี่ หรือ สถานีขนส่งกระบี่ (เวลารับขึ้นอยู่กับ
กาหนดการมาถึงของท่าน) จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพี่ ักที่ท่านได้เลือกไว้และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
13.30 น.
นาท่านลงเรือออกเดินทางโดยเรือ Long Tail Boat ท่องเที่ยวทะเลกระบี่ชมความสวยงามของหมู่เกาะ
แก่งต่าง ๆอย่างสนุกสนาน นาท่านเดินทางสู่ ไร่เลย์ สนุกสนานกับการผักผ่อนหรือเล่นน้าทีอ่ ่าวไรเลย์
จากนั้น นาท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand ซึ่งมีสันทรายที่เชื่อมยาวระหว่าง เกาะทับ เกาะ
ไก่ เกาะหม้อ เชื่อมยาวกันเป็นสันดอนทรายกลางทะเล นาท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล
สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลกระบี่ จากนัน้ นาท่านเล่นน้า ดาน้าชมความงามของปะการังที่ อ่าวหลังเกาะไก่
และ เกาะตังหมิง ท่านจะพบกับฝูงปลาเสือนับร้อยนับพันที่มารอต้อนรับท่าน จากนาท่านสนุกสนานกับ
ปีนและก็กระโดดน้าลงท้าทายความตื่นเต้น ที่หน้าสั้นๆซึ่งยื่นทอดยาวออกมาในทะเล Deep Water
Solo สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ ชมความงามของพระอาทิตย์ดับขอบฟ้าริมชาดหาด
อย่างช้าๆ พร้อมกับการบริการอาหารค่า (แบบ BBQ For High season) (Buffet For Low
Season) (มื้อที1่ ) พร้อมกับการโชว์ การควงกระบองไฟ บริเวณริมชายหาด จากนั้น นาท่านสักการะ
"ศาลพระ-

นาง" ศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นบั ถือของชาวเรือกระบี่ และชมปรากฏการความทางธรรมชาติ พรายน้า
(Phytoplankton)
20.00น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านกลับยังที่พัก โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมกับความประทับใจ
วันที่สองของการเดินทาง :
ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดยเรือ Speed Boat - อ่าวมาหยา - เกาะไม้ไผ่ - ดาน้าดูปะการัง
- ดงปะการังแสนไร่
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ ที2่ ) ณ ห้องอาหารของที่พกั
08.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ักสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
08.30 น.
นาท่านลงเรือเร็ว Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี เที่ยวรอบ เกาะพีพีและนาท่านชม อ่าวมาหยา
สถานที่ถ่าทาภาพยนต์ร ะดับโลก จากนั้น น าท่านชม อ่าวปิเละ ทะเลในสีเ ขียวมรกต เล่น น้าดาน้าดู
ปะการังที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม ถ้าไวกิ้ง ถ้าที่ได้รับการสัมปปทานเก็บรังนกนางแอ่น เชิญท่านเก็บภาพ
ความประทับใจได้ตามอัธยาศัย
12.00 น.
นาท่านขึ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟท์ (มื้อที่3) ณ ร้านอาหารพีพีปริ้นเซ็ต (อ่าว
โล๊ะดาลัม) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกซื้อของฝากบนเกาะพีพีดอน
14.00 น.
นาท่านเล่นน้า ดาน้าดูปลาและปะการังหลากสีสันที่ อ่าวรันตี หรือ เกาะยุง จากนั้นนาท่านสู่ เกาะไม้ไ ผ่
เกาะที่สวยที่สุดของหมู่เ กาะพีพี ได้รับสมญานามว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญท่านดาน้าหน้าหาด หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
16.00 น.
เดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา รถส่งทุกท่านยังที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง : ทัวร์สระมรกต น้าตกร้อน วัดถ้าเสือ Unseen in Thailand
07.30 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้ 4) ณ ห้องอาหารของทีพ่ ัก
08.00 น.
รถรับท่าน ณ โรงแรมทีพ่ ัก เดินทางสู่ อ.คลองท่อม (กรุณาเชคเอาท์และนาสัมภาระออกมาเลยครับ) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
09.30 น.
นาท่านสู่ น้าตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้าแร่ร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาไหลลงมาเป็นน้าตกที่
มีความร้อนอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ เชิญทุกท่านแช่น้าตามอัธยาศัย
11.00 น.
นาท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย แหล่งค้น พบ
นกแต้วแร้วท้องดาฝูงสุดท้ายของโลก นาท่านเล่นน้าที่ สระมรกต สระน้าสีเขียวใสกลางป่าใหญ่ เชิญทุก
ท่านเล่นน้าตามอัธยาศัย หรือ อาจจะเดินศึกษาธรรมชาติชมต้น กาเนิดของสระมรกตนั่น คือ สระน้าผุด
สระน้าสีน้าเงิน ซึ่งมีน้าไหลผุดขึ้นมาตลอดทั้งปี
12.30 น.
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 5) ณ ร้านอาหารครัวริมธาร

14.00 น.

นาท่านไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดถ้าเสือ” วัดชื่อดังแห่งเมืองกระบี่ ไกราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม
ที่มีพระพักตร์ที่สวยที่สุดในภาคใต้
16.00 น.
นาทุกท่านส่งสนามบินกระบี่ หรือ สถานีขนส่งกระบี่ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : เดินทางระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 (Peak Season) กรุณาโทรเช็คราคากับเจ้าหน้าที่
อีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 รถรับ - ส่งสนามบิน-ที่พัก
 ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 อาหารจานวน 5 มื้อ (2 เช้า + 2 กลางวัน + 1 เย็น )
 ผลไม้ + เค้ก
 มัคคุเทศก์นาเที่ยว
 ประกันภัยการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ (คนไทย)
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม :
X ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
X ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้าขึ้นน้าลง

