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Krabi Luxury Yacht   
3 วนั 2 คืน 

วนัแรก       สนามบินสวุรรณภมิู - สนามบินกระบ่ี – วดัถ้ําเสือ - เขาขนาบน้ํา        

                 ประติมากรรมปดํูา – กิจกรรมผา้มดัยอ้มชมุชนบา้นเกาะกลาง   (-/เท่ียง/เย็น)                    

06.00 น.       เช็คอิน ฝากสมัภาระสายการบินบางกอกแอร ์ 

                 
 

เขา้หอ้งรับรอง รับประทานอาหารว่าง ระหว่างรอขึน้เครื่อง 
   

     
08.15 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินกระบี่ โดยเที่ยวบินที่ PG 261 
09.40 น. ถึงสนามบินกระบี่ รับสมัภาระ ออกเดินทางนัง่รถตู ้วีไอพี 10 ที่นัง่ เขา้ตวัเมืองกระบี่ 
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แวะไหวพ้ระที่วัดถํา้เสือ วัดถํา้เสือ เป็นที่ร ูจ้กักนัดีในจงัหวัดกระบี่และจงัหวัดใกลเ้คียง ทัง้ความ
โดดเดน่ของวดัและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจาํเนยีร” เจา้อาวาสวดัถํา้เสือที่มีผูเ้ลื่อมใสศรัทธามาชา้
นาน  ส่ิงสาํคัญใน “วัดถํา้เสือ” นัน้ที่ดเูหมือนจะโดดเดน่เป็นเอกลกัษณม์ากที่สดุและเป็นที่นยิมชื่น
ชอบของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติก็คือการที่ไดม้าแวะสกัการะขอพรจาก “เจา้แม่
กวนอิม” ซ่ึงมีความสงูใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตัง้ประดษิฐานอยู่ภายในวัด 

                   

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นกอ้ยกลุากาสยั (มื้อที่ 1)  

      

                            

                    หลงัอาหารออกเดินทางไปชม ประติมากรรมปูดํา หรือรปูป้ันปูดาํยักษ ์ประกอบไปดว้ยตวัแม่               
                1 ตวั และตวัลกู 3 ตวั สรา้งขึน้จากทองคาํเหลืองรมคาํ ส่ือถึงความสมัพนัธข์องครอบครัว  

                      สอดคลอ้งกบัคาํขวัญของจงัหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองนา่อยู่ ผูค้นนา่รัก 
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จากนัน้ลงเรือหางยาว ชม เขาขนาบน้ํา เป็นภเูขาสองลกูสงูประมาณ 100 เมตร 
          ขนาบแมน่ํา้กระบี ่ เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบี่ถ่ายภาพกลางลาํนํา้กบัภเูขา ชิว ชิว   

                                      

 จากนัน้ เรือลอดอโุมงคป่์าโกงกาง ชมธรรมชาติ ของป่ากลางนํา้แหล่งเพาะพนัธป์ลา 

                                     
15.00 น. ตอ่ดว้ย นัง่รถสามลอ้พ่วงขา้ง ชมวิถีชมุชนบา้นบา้นเกาะกลาง  
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ไฮไลท ์ใหท้่านทาํกิจกรรมผา้มดัยอ้ม ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมของชาวบา้น นาํผลงานกลบัเป็นที่ระลึก 

                 
17.00 น.       เดินทางกลบัไปยังโรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย  
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นเรือนทพิยค์ลองสน บรรยากาศริมนํา้ (มื้อที่ 2)  

    

    

วนัท่ีสอง ลอ่งเรือยอรช์ 4 เกาะทะเลแหวก                                             (เชา้/เท่ียง/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 3) 
08.00 น.  ออกเดินทางไปท่าเรอือา่วทา่เลน 
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09.00 น. ลงเรือยอรช์ ออกเดินทางไปยังเกาะไก่  
 

                  
 
10.30 น. ถึงเกาะไก่ ชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะและกิจกรรมดาํนํา้ต้ืนดฝููงปลา ปะการัง หลากสี 

          
     

11.00 น. ออกเดินทาง มุง่หนา้สู่ เกาะปอดะ นาํทา่นลงเกาะพรอ้มถ่ายรปูกบัจดุเช็คอิน 
พกัผอ่นหรือเล่นนํา้ดฝููงปลาสวยงามหลากสีสนั  ใหท้่านอิ่มใจกบัทะเลกระบี่ 

   



 

หนา้ 6 จาก 12 

11.50 น. ออกเดินทางจากเกาะปอดะ ไปจดุชมวิวทะเลแหวก (เกาะทบั เกาะหมอ้) 

    
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) บนเรือ 

                                  
13.00 น.        ถึงเกาะทบั เกาะหมอ้ เมื่อนํา้ลดลง จะเกิดสัน้ทรายเชื่อมระหว่าง 2 เกาะนี ้ใหช้ื่อว่า ทะเลแหวก                  

ใหท้่านได ้ พกัผอ่นบนชายหาด เล่นนํา้ใหเ้ต็มอิ่ม 

               
14.30 น. ออกเดินทางจาก เกาะทบั เกาะหมอ้ เพื่อเดินทางไปท่าเรืออ่าวท่าเลน   
16.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวทา่เลน ออกเดินทางไปยังโรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย 
18.00 น.       (อิสระอาหารเย็น)  

วนัท่ีสาม ชอ้ปป้ิง – สนามบินกระบ่ี – สนามบินสวุรรณภมิู                           (เชา้/-/-) 

07.00 น.       รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 5)   
08.00 น.       เช็คเอา้ท ์ออกเดินทางไปแวะชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝาก ของที่ระลึก              
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09.00 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสมัภาระ สายการบินบางกอกแอร ์ 
10.40 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินที่ PG 262 
12.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มควมประทบัใจ 

................................................จบโปรแกรม............................................................  

อตัราค่าบริการ    /   ท่านละ  

วนัเดินทาง 

พกั 2 – 3 ท่าน เด็ก 3 -10 ขวบ           

พกักบัผ ูใ้หญ่                        

มีเตียง 

เด็ก 3 -10 ขวบ             

พกักบัผ ูใ้หญ่              

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

22 – 24 เมษายน 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

29 – 1 พฤษภาคม 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

6 – 8 พฤษภาคม 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

13 – 15 พฤษภาคม 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

27 – 29 พฤษภาคม 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

3 – 5 มิถนุายน 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

10 – 12 มิถนุายน 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

17 – 19 มิถนุายน 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 

24 – 26 มิถนุายน 2565 9,500 9,200 8,900 1,600 
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 รวมบริการ

 ตัว๋เครื่องบิน สวุรรณภมูิ – กระบี่ – 
สวุรรณภมูิ 

 รถตูบ้ริการตามโปรแกรม 

 ค่าที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 

 อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ 

 ล่องเรือยอรช์ ทวัร ์4 เกาะ                   
ทะเลแหวก 

 กิจกรรมผา้มดัยอ้ม 

 ล่องเรือหางยาวลอดอโุมงค ์              
ป่าโกงกาง 

 มคัคเุทศกช์าํนาญงาน 

 ค่าเขา้ชมอทุยาน ฯ คนไทย 

 ประกนัภยันกัท่องเที่ยวแบบกลุ่ม 
 

ไม่รวมบริการ 

                 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
     ค่าใชจ่่ายส่วนตวั 

ค่าทิปไกด ์และ พนกังานขบัรถ 
                    
     ท่ีพกั บลโูซเทล อ่าวนาง หรือเทียบเท่า 

                            

เง่ือนไขการยกเลิก  และเปล่ียนแปลงการเดินทาง 
         ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จริง “ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกบัวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วัน 
          ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทวัร ์หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เชน่ ค่ามดัจาํ
ตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ  
           ยกเลิกก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด กรณีมีเหตุ
ยกเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษทัทวัร ์เชน่ มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะจงัหวัด หรือการยกเลิก
เที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปใหก้บัลกูคา้ โดยจดัตาม
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นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคืนเงนิไดท้กุกรณี 
หมายเหต ุ
            - กรณีท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
            - บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน  

 

*** โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได ้
         ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศลอ่งเรอืยอรช์ 
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