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โปรแกรมการเดินทาง 5 วัน 4 คืน  พัก เซาเทิรนลันตาแอนดสปารรีสอรท เกาะลันตา 2 คืน 
วันแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – กระบี่ 
18.00  พรอมกันที่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุนดินแดง / บ๊ิกซีพระราม2  ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู จ.กระบี่ อาหารเย็นบนรถ ม้ือที่ 1 
วันที่สองของการเดินทาง  กระบี่ – เกาะพีพดีเกาะลันตา 
07.00 ถึง จ.กระบ่ี  นําคณะเดินทางสูทาเรือ บริการอาหารเชา ม้ือที่ 2  เปลี่ยนชุดเลนนํ้า เดินทางสู ทาเรือเกาะลันตา 

                 
      นําคณะลงเรือ ออกเดินทางสู หมูเกาะพีพี ระยะทางเพียง 1 ชม. 
11.00   ถึงเกาะพีพีเล นําคณะชม อาวมาหยา สถานที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่องเดอะบีช ดาํนํ้าดปูะการัง จนไดเวลา 
     นําคณะเดินทางชมทะเลใน(ลากูล)ที่ อาวปเละ จากนั้นดํานํ้าดูปะการังที่ อาวโละซามะ จากนั้นเดินทางสู เกาะพีพีดอน 
12.00     รับประทานอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร ม้ือที่ 3 
13.00     ไดเวลา นําคณะเดินทาง สู เกาะไผ (ดงปะการังแสนไร) นําคณะดาํนํ้าดูปะการัง 

 
15.00    สมควรแกเวลานําคณะเดินทางกลับ เกาะลันตา 
16.00   ถึงเกาะลันตา เขาที่พัก 
18.30   พรอมกันอีกครั้ง ณ หองอาหารรสีอรท บริการอาหารค่ํา ม้ือที่ 4 
วันที่สามของการเดินทาง เกาะรอกนอก เกาะรอกใน 
07.00   อาหารเชาที่รสีอรท ม้ือที่ 5หลังอาหารเตรียมลงเรือสปดโบทออกเดินทางสู เกาะรอกนอก เกาะรอกใน 
10.00   ถึง เกาะรอกนอก เปนที่ตั้งของหนวยอุทยานฯเกาะลันตา ดวยดานหนาชายหาดนํ้าทะเลฟาครามตัดกับหาดทรายที่ขาวละเอียด 
      ประกอบกับตามรองนํ้าหนาหาด เปนแหลงปะการังทีส่มบูรณ มีทั้งปะการังเขากวาง มันสมอง ดอกไมทะเล ทั้งยังเปนแหลงปลา 
     สวยงามมากมายใหไดสมัผสักัน รับประทานอาหารกลางวนัปกนิก+ผลไม ม้ือที่ 6  
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13.00     นําคณะลงเรือสู เกาะรอกใน เปนเกาะฝงตรงขามของเกาะรอกนอก จนถึงหาดศาลเจาทับทิม มีปะการังบริเวณหนาชายหาด 
     ศาลเจาทับทมิ เปนศาลเจาเล็กๆซึ่งเปนที่นับถือของชาวเรอื  นําชมหลักเขตสยามอันเกาแกในสมัยรชักาลที่ 5 
14.30   ไดเวลาเดินทางกลับ เกาะลันตา 
15.30   ถึงเกาะลันตา เขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศยั 
19.00   พรอมกันอีกครั้ง ณ หองอาหารรสีอรท บริการอาหารค่ําม้ือที่ 7 
วันที่ส่ีของการเดินทาง นํ้าตกรอน สระมรกต  
07.00 น. อาหารเชา  ม้ือที่ 8 หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรยีมออกเดินทางสู ทาเรือ 

                                           
10.00 น.  ถึงทาเรือ นําคณะข้ึนรถออกเดินทางสู สระมรกต  Unseen สระมรกต ในเขตเขาประบางคราม ดวยสายนํ้าใสมรกตไหล 
             ลงสระใหญกลางปา จนเปนสีมรกต รับประทานอาหารกลางวนั ณ หองอาหาร ม้ือที่ 9  
บาย เดินทางสู แหลงปาพรุทีส่มบูรณ นําชม Unseen นํ้าตกรอน ดวยสายนํ้ารอนไหลจากยอดเขาลดหลั่งเปนชั้นๆ 
     เลนนํ้า แชนํ้ารอน พอสมควรแกเวลาเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
17.00   แวะรับประทานอาหารเย็นที่ โคออป ม้ือที่ 10 และซื้อของฝาก 
วันทีห่าของการเดินทาง กรงุเทพฯ 
04.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อัตราคาบรกิาร  ทานละ 6,790 บาท  
วันเดินทาง  
รวม  - รถปรบัอากาศจากกรุงเทพฯ - ที่พักเกาะลันตา เซาเทรินลนัตา 2 คืน  - หนากากดูปะการัง+ชูชีพ   
       - ทัวร3วัน - อาหาร 11 ม้ือ     - ประกันการเดนิทาง 1ลานบาท    - คาอุทยานฯ  - ไกดทองถิ่น 
 
การชําระเงิน - โอนเงินจอง 50 เปอรเซ็น กอนเดินทาง 1 อาทิตยชําระทัง้หมด 

  บัญชี ชื่อ คุณสมพล ตรีรัตนภรณ  / หรือชําระท่ีOFFICE กรุงเทพฯ 02-3571557 
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะป  เลขท่ี 775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพานิช สาขารัชดาภิเษก 2    เลขท่ี 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย 
- หลังจากทําการโอนมัดจําแลว กรุณาสงใบโอนเงิน พรอมระบุชื่อ วันเดินทาง ใหชัดเจน 

                 ทางเจาหนาท่ี สงFaxหรือEmail และแผนท่ีการเดินทาง เพื่อยืนยันการรับเงินจึงจะสมบูรณ 
 

ส่ิงที่ตองนําตดิตัว  1.ชุดเลนนํ้า   2. ถุงใสของกันนํ้า   3.เครื่องอาบนํ้า    4.ครีมกันแดด 
       5.หมวก   6.กลองถายรูป    7. รองเทาแตะ          8. ยาประจําตัว 
 
หมายเหตุ  1.รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา   2.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคนืเงิน
ใหแกทานไมวากรณีใดๆ(ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน)รวมทั้งเหตสุุดวสิัยเชนภัยธรรมชาตติางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรคคาบริการที่ทาน
ชําระเปนการชาํระแบบเหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกันหากทานมิไดทองเทีย่วตามรายการZ 
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