
 
        

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว  โปรแกรม กระบี ่ 

8 มค.64 จดุนดัหมาย  

9 มค.64 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กระบี ่- ทวัรเ์กาะ ด าน า้        อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

10 มค.64 สระมรกต -วดัถ า้เสอื - เขาขนาบน า้ - กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ    อาหารเชา้ / - /เย็น           

 

วันแรก : อตุรดติถ ์- กรงุเทพ                         -/-/- 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย.. ออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ VIP  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ใหก้ารตอ้นรับ 

และมอบเจลแอลกอฮอล ์ใหท้า่นละ 1 หลอด  

 
 

 

 



วันทีส่อง :   กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – กระบี ่                     B/L/D 

04.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิอสิระทกุทา่นท าธรุะสว่นตัว  
05.00 น. พรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เตรยีม บัตรประจ าตัวประชาชนเพือ่เช็คอนิและรับบัตรโดยสาร 
07.10 น. ออกเดนิทางสูจั่งหวดักระบี ่โดยสายการบนิ เวยีตเจ็ท เทีย่วบนิเลขที ่VZ340 
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิระบี ่รับสมัภาระแลว้ เตรยีมขึน้รถบัส เพือ่ไปยงัทา่เทยีบเรอื 

09.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง(มือ้ที ่1) บนรถ 

เพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลาในการเดนิทางไปทา่เรอื 

เดนิทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ ธารา  

ลงเรือ ล าใหญ่ขนาด 50 ที่น่ัง  ท่องทะเล

กระบี ่แวะชม หาดถ ้าพระนาง ,  อา่วไรเ่ลย ์

ชมหนา้ผาที่ ใช ใ้นการ ปีนผาระดับโลก 

สกัการะศาลพระนาง เล่นน ้ า เกาะไก่ 

(ปะการังสวยมาก ๆ)  ชมบา้นปลาการต์นู และ ปลานานาชนดิ ถ่ายรูป เกาะไก ่  ชมทะเลแหวก 

Unseen in Thailand  

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนัแบบ มนิบิฟุเฟ่ต ์บนเกาะปอดะ  (มือ้ที ่2)    

จากนัน้พักผอ่นหรอืเลน่น ้าดฝูงูปลาสวยงามหลากสสีนั  ใหท้า่นอิม่ใจกับทะเลกระบี ่

15.00 น.  น าคณะ กลับทา่เทยีบเรอืหาดนพรัตนธ์ารา  

16.00 น. กลับสูโ่รงแรมทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่3)  

วันทีส่าม : สระมรกต-วัดถ ้าเสอื-เขาขนาบน ้า -กรงุเทพ-อตุรดติถ ์                  B/-/D 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่4)  

08.30 น. ออกเดินทาง น าคณะ เดินเสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติเขานอจูจ้ี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต ่าผืน

สุดทา้ยของประเทศไทย เป็นสถานที่ที่มีนก

แตว้แรว้ทอ้งด า นกทีค่รัง้หนึง่เคยไดสู้ญพันธ์

ไปแลว้ในโลกนี้ แตม่าพบทีน่ี่ซ ึง่มเีพยีงไมก่ีต่ัว  

สระมรกต UNSEEN IN THAILAND สระ

น ้าสเีขยีวมรกต ใจกลางป่า เปรยีบไดด้ั่งเป็น สระวา่ยน ้ากลาง ธรรมชาต ิเชญิทกุทา่นเลน่น ้าตาม

อัธยาศัย 

11.30 น.   อสิระอาหารกลางวนั ทา่มกลางบรรยากาศ สบาย ในอทุยาน  

14.30 น. เดนิทางไปชม วดัถ า้เสอื วดัชือ่ดังของเมอืงกระบีก่ราบสกัการะพระบรมสารรีกิธาตขุองพระสมั 

สมัมาสมัพทุธเจา้จาก 9 ประเทศ ไหวพ้ระขอพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิต์า่ง ๆ จากท่ัวภาคใต ้เชน่รปู

หลอ่เกจอิาจารยช์ือ่ดังตา่ง ๆ พระ พทุธาจารยโ์ต พรหมรังส ี, หลวงปู่ ทวด ชมเจา้แมก่วนอมิทีม่ี่

พระพักตท์ีส่วยทีส่ดุในภาคใต ้แวะถา่ยรปู เขาขนาบน า้ สญัลกัษณ์เมอืง  กระบี ่ผา่นชมตัว

เมอืงกระบีท่ีส่วยงาม 

17.30 น. บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิระบี ่โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิระบี ่เตรยีมเชค็อนิโหลดสมัภาระ  

21.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ เวยีตเจ็ท เทีย่วบนิเลขที ่VZ345 

22.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ น าคณะออกเดนิทาง 

กลับภมูลิ าเนาจังหวดัอตุรดติถ ์โดยรถบัสปรับอากาศ VIP  

 



 

 
  เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก กับ ที่นี่ ทัวร์ไทยแลนด์ 

 

สิง่ทีแ่นะน าใหต้ดิตวัไปดว้ย   
 

  
เพือ่ความสะดวกสบายในการเดนิทางทอ่งเทีย่วของทา่น และใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งสมบรูณ์แบบ เราขอ
แนะน าใหท้า่นน าสิง่เหลา่นีไ้ปดว้ย  

    
 

    ผา้ขนหนู 

  

 

    
 

   ครมีกันแดด 

    
 

   
  หมวกและแวน่ตากันแดด   
   

    
 

  กลอ้งถา่ยรปู 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่พาหนะตามทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพ-กระบี ่
• คา่อาหารและน ้าดืม่ ตลอดการเดนิทาง 
• คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่บรกิารเรอืน าเทีย่วตามรายการ 
• มัคคเุทศกช์ านาญงาน 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน ฯ 
• ประกันภัย ตามเงือ่นไขทีก่รมธรรมก์ าหนด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่  ซกัอบรดี  คา่โทรศพัท ์  
 

 


