
 

 

 

กระบี& พงังา , วนั /คืน 
ล่องเรือหวัโทง ถํ0าลอด เสมด็นางชี 

บนิตรงจากเชยีงใหม ่AIR ASIA 

 
 



วนัแรก  เชียงใหม่ - กระบี4  
15.00 น. คณะพรอ้มกนัที3สนามบนิเชยีงใหม ่
16.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ AIR ASIA  
18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกระบี3 
คํ#า  บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (3) 
  เดินทางเข้าที#พกั ศรีสขุสนัต ์หรือเทียบเท่า 
 

วนัที4สอง  หาดนพรตัน์ธารา - อ่าวนาง - ล่องเรือหวัโทง - สามล้อชมวิถีชมุชนบา้นเกาะกลาง  
  เพนทผ์า้บาติก - ลานปดูาํ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที#พกั (2) 
อสิระเดนิเลน่ชม “หาดนพรตัน์ธารา” บรเิวณหาดเป็นทรายละเอยีดปะปนดว้ยเปลอืกหอยเลก็ๆ 
ประดบัดว้ยทวิสนเรยีงรายตามชายหาดทะเล มองออกไปในพืSนนํSามทีวิทศัน์ของเกาะแก่ง บรเิวณหน้า
ชายหาดเหมาะสมสาํหรบัการพกัผอ่นหยอ่นใจไดเ้ป็นอยา่งด ี
จากนั Sนนําทา่น “ล่องเรือหวัโทง” เป็นเรอืประมงพืSนบา้นที3นิยมใชก้นัในกลุม่ทะเลอนัดามนั เป็นเรอื
ขนาดเลก็ ทาํจากไมเ้นืSอแขง็ จาํพวกไมต้ะเคยีนหรอืไมย้อม ที3โดดเดน่ดว้ย "หวัโทง" หรอืหวัเรอืที3สงู
งอนขึSน เป็นภมูปัิญญาทอ้งถิ3นของชาวเลที3ชว่ยในการทรงตวัของเรอื พรอ้มที3จะฝ่าคลื3นลมแรงไปยงั
จุดหมายปลายทาง สมัผสัชวีติชาวเลออกมาวางลอบดกัป ูวางอวนจบัปลา จบักุง้ 

เที#ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (L)  
 

   
 

 

พาเที3ยวชมบรรยากาศและ “วิถีชีวิตชาวบา้นรอบเกาะกลาง” มชีาวบา้นประกอบอาชพีหลากหลาย
กลุม่ ตั Sงแต่กลุม่เพนทผ์า้ ทาํผา้บาตกิ  ทาํเรอืหวัโทง ชมการสกัหอยชายหาด การเที3ยวรอบเกาะจะนั 3ง
รถสามลอ้พว่งขา้ง ใหท้า่นทาํกจิกรรม “เพนทผ์า้บาติก” นํากลบัเป็นของขวญัชิSนเดยีวในโลกใหต้นเอง 
ถ่ายรปู “ลานปดูาํ”  ตั Sงอยูท่ี3ทา่เรอืขนาบนํSา สามารถมองเหน็เขาขนาบนํSา ภเูขาสองลกูที3ตั Sงอยา่งโดดเดน่
รมิแมนํ่Sากระบี3 และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบี3ดว้ย ใกล้ๆ กบัประตมิากรรมปดูาํ จะม ี"อนุสาวรยีน์ก
ออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจาํถิ3นที3นี3 สาเหตุที3สรา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรปูปดูาํและนกออกเพราะทั Sงสองสิ3งนีS
ถอืเป็นสตัวท์ี#แสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี3 

   
 



คํ3า  อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินปดูาํ  หลงัอาหารเดนิทางกลบัที3พกั ศรีสขุสนัต ์หรือเทียบเท่า 
 

     
 
 

วนัที4สาม  ล่องอ่าวพงังา -  ถํIาลอด - เขาพิงกนั - เขาตะป ู- เกาะปันหยี -  เสมด็นางชี 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที#พกั (4) 

นําทา่น ล่องเรือเที#ยวอ่าวพงังา ชมววิรบัลมผา่นภเูขาเรยีงรายและพืSนที3ของป่าชายเลนขนาดใหญ่ เพื3อ
ไป “เกาะห้อง” เป็นภเูขาเลก็ใหญ่สลบัซบัซอ้นสามารถแลน่เรอืแคนนู “ลอดถํSา” เขา้ไปจะพบแอ่งนํSา
เป็นลากนูลอ้มรอบดว้ยภเูขาหนิปนูลกัษณะคลา้ยเหมอืนอยูใ่นหอ้งโถงใหญ่ เมื3อลอดผา่นมาแลว้นําทา่น
ขึSนเกาะชม “เขาตะป ู เขาพิงกนั” บนเกาะจะมทีางเดนิใหเ้ดนิเรยีบภเูขาหนิขึSนไปประมาณ 200 เมตร 
มองเหน็ผนืนํSาสเีขยีวเบืSองลา่งผา่นเขาตะป ูมจุีดถ่ายภาพใหเ้ราไดย้นือยูเ่คยีงคูก่บัภเูขาพอด ี

    
 

เที#ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี (T)  
จากนั Sนนําชม เกาะปันหยี หมูบ่า้นกลางทะเลตั Sงเรยีงรายอยูบ่นทะเลมทีี3ดนินิดเดยีวซึ3งเอาไวเ้ป็นที3 สรา้ง
มสัยดิและกุโบว ์ชาวเกาะสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมูบ่า้นแทบทั Sงหมดอยูด่า้นหน้าของ
หน้าผาหนิปนูเหนือนํSาทะเล  จุด Landmark ของเกาะปันหยคีอื “สนามฟตุบอลกลางทะเล” ที3ลอยอยู่
บนผนืนํSา เป็นหนึ3งในบรรดาทวิทศัน์ที3งดงามที3สดุในโลก สนามฟุตบอลแหง่นีSสรา้งขึSนจากไอเดยี
ชาวประมงบนเกาะ เพราะไมม่พีืSนที3บนบกมากพอที3จะทาํเป็นสนามฟุตบอลได ้หรอืไมก่ต็อ้งรอเลน่
ฟุตบอลบนหาดทรายในยามนํSาลด ซึ3งในหนึ3งเดอืนจะมโีอกาสนั Sนแคค่รั Sงเดยีวในชว่งเดอืนแรมที3นํSาทะเล
ลดลงมาก ๆ เทา่นั Sน จงึไดส้รา้งสนามฟุตบอลแหง่นีSขึSน เพื3อใหเ้ดก็ๆ ไดม้สีนามไวใ้ช ้ 
บนเกาะมสีนิคา้ที3ระลกึจาํหน่าย เชน่ ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย กาํไล แหวน ที3ทาํมา 
จากหอยมกุ และยงัมผีลติภณัฑอ์ื3น ๆ อกี เชน่ นํSาพรกิกุง้เสยีบ กะปิ 
 

    
 



ไฮไลท!์! จดุชมวิวเสมด็นางชี  สมัผสักบัจุดชมววิที3ตั Sงอยูบ่นยอดเนินเขา มองเหน็ภาพความสวยงาม
ของธรรมชาตกิวา้งไกลสดุสายตา มองเหน็ววิอ่าวพงังา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหนิปนูน้อยใหญ่ มองไปมอง
มากเ็หมอืนภาพวาดที3มธีรรมชาตเิป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ยา่งมเีอกลกัษณ์ไมซ่ํSาใคร อิสระอาหารเยน็ 
 

สถานที#ท่องเที#ยวแห่งนีSมาพร้อมกบัตาํนานที#เล่าขานสืบต่อกนัมา ในอดีตหมู่บา้นแห่งนีSมี
พระภิกษุชรา 1 รปู อยู่ที#เขาพระอาดเฒ่า มีพระภิกษุหนุ่ม 1 รปู อยู่ที#เขาพระอาดหนุ่ม และแม่ชี
อาศยัอยู่บริเวณใกล้จดุชมวิว ต่างเดินไปมาหาสู่กนั ซึ#งต้องเดินผา่นลาํคลอง เมื#อแม่ชีเดินผา่น 
จะต้องเหมด็ผาขึSน (พบัผา้ขึSน) ให้พ้นจากนํSา เพราะไม่อย่างนัSนชายผา้จะเปียก จึงเป็นที#มาของ
คาํว่า "เสมด็นางชี" นั #นเอง 
 

เหมาะสมแก่เวลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกระบี3 
no.np น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกระบี3 สายการบิน AIR ASIA 
qn.np น. เดนิทางถงึเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************* 

เดินทาง  )-+, / ++-+. / //-/0 /.-/1 ตลุาคม 

ราคาท่านละ *+,-++ บาท 
 

หมายเหต ุ
*** โปรแกรมคิดราคาตั hวเครื#องบินไป-กลบัไว้ไม่เกิน L,Tkk บาทต่อท่าน *** ก่อนจองโปรดเชค็กบัเรา  หากค่าตั sว
เกนิกวา่ที3เรากําหนด ลกูคา้ตอ้งชาํระสว่นต่างค่าตั sวเพิ3มตามจรงิ เช่น เชค็ราคาตั sวได ้t,ppp บาท ตอ้งชาํระสว่นต่างเพิ3ม 
500 บาท 
 

อตัรานีSรวม :   ตั sวเครื3องบนิ /ไกด ์/รถตูนํ้าเที3ยว /ที3พกั 2 คนื /อาหาร w มืSอ /คา่ลอ่งเรอื / คา่เขา้ชม / ประกนัอุบตัเิหตุ ฯ  
 

อตัรานีSไม่รวม : ค่าทิปไกดท่์านละ mkk บาทตลอดทริป / ภาษมีลูคา่เพิ3ม y% / นํSาหนกักระเป๋า / คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั /  
อาหารมืSออสิระ 

 

เงื8อนไขการจอง : มดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
 


