วันแรก : ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดกระบี่ "เมืองน่ าอยู่ ผู้คนน่ ารัก
xx.xx น.

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ฯ จะรอรับท่าน จากสนามบินกระบี่ หรื อ บขส. ตามวัน-เวลาที่ท่านได้แจ้งไว้
รับด้วยรถส่วนตัว Private Taxi or Private Minibus
นาเข้าเช็คอินโรงแรมที่ท่านเลือก ที่พกั หาดอ่าวนาง
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันแรก :ทัวร์ ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ-ทะเลแหวก (Unseen in Thailand) สามารถเลือ่ นเป็ นวันสุ ดท้ ายได้
8.30 8.50 น.

กรุ ณารอที่ลอ๊ บบี้ของโรงแรม รถรับจากโรงแรมที่พกั ไปยังท่าเรื อ

9.00 น.

เริ่ มการเดินทางโดยเรื อหางยาว ปลอดภัยด้วยเสื้ อชูชีพ เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรมของวันนี้

12.00
น.

อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวัน ท่ามกลางชายหาด และทะเลที่สวยงาม บนเกาะปอดะ (ข้าวกล่อง)

เกาะปอดะ

เกาะยอดนิยมที่มีหาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด น้ าทะเลสส บริ เวณชายัั่งของเกาะจะมองเห็นแนวปะการังหลากชนิดที่ยงั สมบูรณ
พักผ่อนสนบรรยากาศสุดหรู

ทะเล
แหวก

สถานทีห่ นึ่งซึ่งเป็ น "Unseen in Thailand" เป็ น ความมหัศจรรยทางธรรมชาติที่มีสนั ทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่
เกาะทับและเกาะหม้อ
....คุณจะได้เดินบนสันทรายซึ่งเปรี ยบว่าได้เดินอยูก่ ลางท้องทะเล นอกจากนี้คุณสามารถเล่นน้ า ดาผิวน้ า และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

เกาะไก่

หรื อเกาะด้ามขวาน ซึ่งเกาะมีรูปร่ างประหลาด มีลกั ษณะเหมือนหัวและคอของไก่ ทาสห้ผพู ้ บเห็นเกิดจินตนาการต่างๆ กันไป ซึ่ง
กลายเป็ นที่มาของชื่อเกาะอันหลากหลาย

ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 สน 10 ของโลก บริ เวณชายหาดจะมีถ้ าพระนาง ถ้ าศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่นบั ถือของชาวเรื อ เชิญ
หาดถา้
พระนาง กราบสักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และเดินชมความงามภายสนถ้ า หรื อจะเล่นน้ าที่สกล้บริ เวณถ้ า พักผ่อนบริ เวณชายหาดตามอัธยาศัย
เดินทางกลับถึงท่าเรื อ และส่งคุณกลับโรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับสจ

15.30
น.

*** ทัวร 4 เกาะ - ทะเลแหวก เปลี่ยนจากเรื อหางยาว เป็ น Speed boat เพิ่ม 700 บาท/ท่าน
(เดินทางด้วยเรื อเร็ ว จะเดินทางกลับถึงโรงแรมเร็ วกว่าเรื อหางยาว)
วันทีส่ อง : ทัวร์ สระมรกต นา้ ตกร้ อน วัดถา้ เสือ กระบี่
อาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เริ่ มตั้งแต่ 07.00 น. เป็ นต้นไป / หลังจากนั้น ทัวรเต็มวัน ตามที่คุณเลือกมา 1 รายการ
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั เริ่ มตั้งแต่ 07.00 น.เป็ นต้นไป

08.3008.50 น.
09.00 น.

11.30 น.

รับท่านจากโรงแรม ที่พกั เพื่อเดินทางสู่ น้ าตกร้อนคลองท่อม และเขตุอนุรักษพันธสัตวป่ า เขาประบางคราม คลองท่อม
นาท่านสู่นา้ ตกร้ อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ ขอเชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ าแร่ จากสต้พิภพซึ่งไหล
ผ่านชั้นน้ าตกหิ นปูน อุณหภูมิประมาณ 38 – 45 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ สภาพ เป็ นน้ าตกร้อนธรรมชาติ ไหล
จากลาธารน้ าพุร้อน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่สระมรกต คลองท่อม / พักรับประทานอาหารเที่ยง (อาหารกล่อง)

ออกเดินสู่เส้ นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ เขตอนุรักษ์ พนั ธ์ สัตว์ ป่า เป็ นป่ าดิบชื้นที่ราบต่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
สถานที่ที่มีนกแต้วแร้วท้องดา นกที่ครั้งหนึ่งเคยสูญพันธไปแล้วสนโลกนี้ แต่มาพบได้ที่นี่ซ่ ึงมีเหลือเพียงไม่กี่ตวั จากนั้นเชิญทุกท่านเล่น
น้ าที่สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ าสี เขียวมรกตสจกลางป่ า เปรี ยบได้ดงั่ เป็ นสระว่ายน้ ากลางธรรมชาติ หรื อพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
14. 30 น.

16.00 น.

เดินทางกลับ สู่เส้นทางหลวง หมายเลข 4 แวะวัดถา้ เสือ วัด ที่สาคัญของจังหวัดกระบี่ นาท่านชมต้นไม้พนั ปี สนหุบเขาคีรีวงศ และ
กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม, ศาลาหลวงปู่ ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารยจาเนียร เกจิอาจารยชื่อดังของวัดนี้
ซึ่งเป็ นที่นบั ถือของชาวพุทธทัว่ โลก
เดินทางกลับและส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรมที่พกั พร้อมกับความประทับสจ
** รายการทัวร สามารถปรับเปลี่ยนเวลา และสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

วันทีส่ าม : พักผ่อนตามอัธยาศัย
7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรมที่พกั
คืนห้องพักเวลา 12.00 น. รถไปรอรับที่หน้าโรงแรม ตามเวลาที่นดั หมายไว้
..
รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส.กระบี่ - โรงแรมที่พกั
ทัวร 4 เกาะ ทะเลแหวก(เรื อหางยาว) + อาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง)

โรงแรมที่พกั 3 วัน 2 คืน (ตามที่เลือก) .
ทัวร สระมรกต น้ าตกร้อน วัดถ้ าเสื อ
รวมอาหารเที่ยง ค่าอุทยาน

มัคคุเทศกมืออาชีพนาเที่ยว

ผลไม้+น้ าดื่ม

ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง นาเที่ยวตามโปรแกรมทัวร

หน้ากาก, เสื้ อชูชีพ และอุปกรณสาหรับดาน้ า

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ประกันภัยนักท่องเที่ยว

เพื่อความสะดวกสบาย สนุกสนานสนการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ และสห้คุณได้พกั ผ่อนอย่างสมบูรณแบบ เราขอแนะนาสห้นาสิ่ งเหล่านี้ไปด้วย
ของสช้ส่วนตัวที่จาเป็ น รองเท้าแบบลุยน้ าได้ หมวก ชุดว่ายน้ า
ครี มกันแดด แว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรู ป พร้อมที่ชารจแบตฯ (ห้ามลืมเด็ดขาด)
เอกสารการเดินทาง-หลักฐานการชาระเงิน (ก็ลืมไม่ได้นะจ๊ะ)

1.
2.
3.
4.

พัก อารีธารา รีสอร์ท / อ่าวนาง ออล ซีซนั่ ราคาท่านละ 2,690 บาท
พักศรีส ุขสันต์ / เฮอริเทจ อ่าวนาง ราคาท่านละ 2,790 บาท
พัก บ ุรีธารา รีสอร์ท ราคาท่านละ 2,890 บาท
พัก อ่าวนางบ ุรี ราคาท่านละ 2,990 บาท

