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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก หาดใหญ่ ท่าเทียบเรือปากเมง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะมกุ(ถ า้มรกต)           ( --/L/D) 
06.00 น.         เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัคณะ ณ หาดใหญ่ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ ท่าเรอืปากเมง 

จงัหวดัตรงั 
09.00 น.          น าคณะลงเรอื (เป็นเรอืใหญ่จอยกบัคณะอื่นๆ) เพื่อเขา้สู่ทรปิด าน ้าทอ้งทะเลตรงั  ณ จดุต่างๆ ดงัน้ี 
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 - ด าน ้า และเล่นกบัปลา ณ เกาะเชือก ซึง่เป็นจดุด าน ้าดปูะการงัทีส่วยงามของทะเลตรงั  
- จากนัน้น าคณะนัง่เรอืเพื่อไปเล่นน ้าหน้าหาด และด าดปูะการงั ณ เกาะกระดาน ทีซ่ึง่เป็น

สถานทีจ่ดังานจดทะเบยีนใตส้มทุร ในช่วงวนัวาเลนไทรข์องทุกๆ ปี  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื (1) กบัขา้ว 4 อยา่ง  
บ่าย น าคณะมุง่สู่ เกาะมกุ ทีซ่ึง่เป็นทีต่ ัง้ของ ถ ้ามรกต เป็นหน่ึงในอนัซนีอนิไทยแลนดท์ีค่ร ัง้หนึ่งท่าน

ตอ้งมาสมัผสักบับรรยากาศของการลอดถ ้าเขา้ไปเจอกบัชายหาดกลางทะเล 
 สมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางกลบัสู่ ท่าเรอืปากเมง และเขา้สู่ ตวัเมอืงตรงั  
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พกั เข้าพกั  ณ โรงแรมวฒันาพารค์ หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง ตรงั กระบ่ี หาดนพรตัน์ธารา อ่าวพระนาง หาดไร่เลย ์ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ (B/L/D) 
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  (3) จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ท่าเรอื หาด

นมพรตัน์ธารา เพื่อลงเรอืท่องทะเลกระบี ่ณ จงัหวดักระบี ่(ใชเ้รอืรวมกบัคณะทีเ่รามอียูแ่ลว้) 
09.30 น. น าคณะชม ถ า้พระนาง ทีซ่ึง่เป็นทีเ่คารพของชาวเล และชาวประมง เชญิท่านถ่ายรปู และสกัการะ

ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะเดนิทางต่อสู่ อ่าวไร่เลยต์ะวนัออก  สถานทีปี่นผาระดบัโลก ชม
นกัปีนผาทีม่าจากทัว่โลก ทีม่าทดสอบความสวยงามของหน้าผาหนิปนูแห่งนี้ 

 น าท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและ
เกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดทุ้กวนั น าท่านเดนิทางบนสนัทรายซึง่เปรยีบว่าท่านไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวน แบบกล่อง (4) ณ เกาะปอดะ 
บ่าย น าคณะถ่ายรปู เกาะไก่ เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถู่กทัง้ลมและฝน กดักล่อนเป็นเขารปูรา่งเหมือ่น 

หวัไก่ เชญิทุกท่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านสู่ เกาะส่ี เกาะหนิปนูกลางทะเล เชญิทุกท่านด าน ้า
ดปูะการงัทีส่วยงาม ชมฝงูปลาเสอืทีม่มีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและ ปลาการต์ูน ทีม่ ี
มากมาย จนสมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางสู่ฝ ัง่ ณ ท่าเรอืหาดนพรตัน์ธารา จากนัน้น าคณะกลบั
เขา้สู่ทีพ่กั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (5) 
พกั เข้าพกั  ณ โรงแรมกระบ่ีเมอรริ์ไทม ์หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เมืองกระบ่ี วดัถ า้เสือ สระมรกต น ้าตกร้อน กลบัหาดใหญ่                                     ( B/L/--) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
08.00 น. น าคณะเขา้สู่ ตวัเมอืงกระบี ่แวะถ่ายรปู ณ ลานปดู า  และเดนิทางสู่ วดัถ า้เสือ  ใหท้่านสกัการะ 

ตามความนบัถอื และชมบรรยากาศโดยรอบ พรอ้มทัง้เกบ็ภาพความประทบัใจ จนเหมาะแกเวลา
นพคณะเดนิทางต่อสู่ อ .คลองท่อม เพื่อไปชม สระมรกต  สระน ้าจดืกลางปา่ใหญ่ (ตอ้งเดนิไป
ประมาณ 1 กโิลเมตร) ใหท้่านไดม้เีวลาชื่นชมธรรมชาต ิท่านใดประสงคจ์ะเล่นน ้าใหเ้ตรยีมชุด
เปียกไปดว้ย จากนัน้หากท่านจะลองจบิ หรอื ซือ้กาแฟกระบี ่ณ ทางออกจากสระกไ็มแ่ปลก 
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 ออก จากสระมาไมไ่กล ท่านจะไดส้มัผสัอกีหนึ่งอนัซนีไทยแลนด ์นัน้คอื น ้าตกร้อน  ใหท้่านได้
ผ่อนคลายกบัการนัง่แช่ทา้วอยา่งเพลนิๆ กบับรรยากาศของแมกไมน้านาพนัธ ์จากนัน้เดนิทางต่อ
สู่ รา้นอาหาร 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (7) 
 จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู่ อ.หาดใหญ่ 
18.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึหาดใหญ่โดยสวสัดภิาพฯ 
รายการทอ่งเท่ียวนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสทิธ์ิของผู้จดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และ

ประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั 

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

อตัราค่าบริการ 

คณะผูเ้ดินทาง ราคาตอ่ทา่น 

คณะ 10 ท่าน 5,700.- 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวมรำยกำรดังนี ้ 
 ท่ีพกั 2 คืน  
 อาหาร 7 มือ้  
 เรือน าเท่ียวทอ่งทะเลตรัง และทะเลกระบี่ (จอยกบัลกูค้าท่ีเรามีอยูแ่ล้ว) 
 อปุกรณ์ด าน า้ พร้อมชชีูพ 
 คา่ไกด์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ 
 คา่ประกนัการเดนิทาง 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวมรำยกำรดังนี ้ 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั , คา่อาหารนอกรายการ หรือสัง่เอง  

 


