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วันเดินทาง  12-16 เมษายน 2557  รับจํานวนจํากัด 
โปรแกรมการเดินทาง 5 วัน 4 คืน  พกั ซัคเซสบีชรีสอรท 1 คนื เขาสกริเวอรไซด 1 คนื 
วันที่ 12 เมษายน 2557  กรงุเทพฯ – กระบี่ 
17.00    ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศจากกรุงเทพฯ พรอมเจาหนาที่คอยดูแล เดินทางสู จ.กระบ่ี บริการอาหารวางบนรถ มื้อที่ 1  
วันที่ 13 เมษายน 2557  กระบี่ หมูเกาะหอง เกาะเหลาลาดิง เกาะผกัเบี้ย ลากูน อาวพระนาง 
07.00   รับประทานอาหารเชามื้อที่2  เช็คอินเขาที่พัก ซัคเซสบีชรีสอรท หองละ 2-3 ทาน 

     
           นําคณะข้ึนรถออกเดินทางสู ทาเรือสปดโบท สู ความงามของทะเลหมูกาะหองที่ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติและชาวไทย 
           นําคณะลงเรือสปดโบท สําหรับคณะของเรา ออกเดินทางสู เกาะหอง ใชเวลาเพียง 25 นาที ถึงเกาะหอง นําคณะเขาชม ลากูน 
           หรือทะเลใน ดวยนํ้าสีเขียวมรกต ชมไดตอนนํ้าข้ึน ถายรูปประทับความทรงจาํกันหนอย 
10.30   ไดเวลาออกเดินทางสู เกาะผักเบ้ีย-เกาะไร เปนเกาะที่เงียบสงบ โอบลอมดวยเกาะยาว ที่มีความงดงาม แวะเลนนํ้าพักผอนตาม 
       อัธยาศัย บนชายหาดทีส่วยงาม  จนไดเวลาเดินทางสู เกาะลาดิง หรือพาราไดซไอแลนด เปนเกาะที่มีความงดงามดวยชายหาด 
12.00 สู เกาะหอง สถานที่พักทานอาหารกลางวนัในหนอยอุทยานฯ นําคณะรับประทานอาหารกลางวันปกนิกมื้อที่ 3 แนวทิวสนที่รมรื่น 
   หลังอาหารนําคณะเลนนํ้า และดูปะเการังกันจนไดเวลาเดินทางกลับสูทาเรอื 
15.00   ถึงทาเรือ นําคณะข้ึนรถเดินทางกลับที่พัก 

   
 
15.30  เขาที่พัก เลนนํ้าสระหรือพักผอน เดินชายหาดหนาโรงแรม ตามอัธยาศัย 
18.00 พรอมกันอีกครัง้หนาลอบบ้ี ข้ึนรถออกเดินทางสู รานอาหารริมชลซีฟูด (อาหารทะเล) มื้อที่ 4 
20.00    นําคณะทองราตรี ถนนคนเดิน และกลับที่พัก  
วันที่ 14 เมษายน 2557  อาวนาง ซื้อของฝาก – ทาปอม – ถ้าํผหีัวโต – ถ้าํลอด – เขาสก    
07.00 อาหารเชาที่โรงแรม  มื้อที ่5 หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทาง แวะซื้อของฝาก จากนั้นเดินทางสูทาปอม(คลองสองนํ้า) 

สายนํ้าปาพรทุีส่มบูรณกับปาโกงกางและสายน้ําผลดักันข้ึนผลัดกันลงและสวยงาม สมควรแกเวลาเดินทางสู ทาเรือบอทอ 
11.30   ถึงทาเรือนําคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารทาเรือ มือ้ที่ 6 
12.30   นําคณะลงเรือหางยาว ดวยระยะทางเพียง 15 นาที ถึง ถ้ําลอด เรือนําคณะลอดถ้ํา สูภายในถ้ําที่มคีวามงามอีกรูปแบบหน่ึง 
           จากนั้นแวะชม ถ้ําผีหวัโต เปนถ้ําที่มภีาพเขียนทีส่มบูรณ สมยักอนประวัตศิาสตร เปนที่อาศยัของคนเผาดึกดําบรรพ 
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14.00 ถึงทาเรือ นําคณะข้ึนรถออกเดินทางสู เขาสก ใชเวลาประมาณอีก ชั่วโมงครึ่ง  
16.00   ถึงรสีอรทกลางหุบเขาปาเขาสก นําคณะเขาทีพั่ก เลนนํ้าคลองสกกันใหชื่นใจครับ 

    
18.30 รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารเขาสกริเวอรไซด ม้ือที่ 7 
วันที่ 15 เมษายน 2557 เขื่อนเช่ียวหลาน เกาะสามเสา(กุยหลินเมืองไทย) วังปลา ทะเลสาป500ไร ถ้ําปะการงั ทาเรอื กรุงเทพฯ 
07.00 อาหารเชาทีร่ีสอรท ม้ือที่ 8 หลังอาหารข้ึนรถเดินทางสู ทาเรอืเข่ือนเชี่ยวหลาน นําคณะลงเรือสู กุยหลินเมืองไทย นําชม  
    เกาะสามเสา กุยหลินเมืองไทย เดินทางสู วังปลา ชมปลาหางแดงนับลานตัว แวะทานอาหารกลางวนัที่ แพเพลินไพร ม้ือที่ 9 
    หลังอาหารนําคณะสู ทะเลสาป500ไร เปนทะเลในหรือลากูน นําคณะลงแพชม ถ้ําปะการงั 
16.00 ถึงทาเรือ นําคณะเดินทางสู กรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นที่ ศูนยอาหาร สหกรณโคออป ม้ือที่ 10 

               

  
วันที่ 16 เมษายน 2557  กรงุเทพฯ 
04.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
อัตราคาบรกิาร  เดินทาง 12-16 เม.ย. 57 ราคาทานละ  6,590  บาท 
 เดินทางทกุวนั ตั้งแต 7 ทาน ราคาทานละ 7,100 บาท / 8 ทาน ราคาทานละ 6,800 บาท  / 9 ทาน  ราคาทานละ 6,590 บาท 
รวม  - รถปรบัอากาศจากกรุงเทพฯ - ที่พัก 2 คืน - เรือนําเที่ยว - ลองแพ 500ไร 
       - ทัวร3วัน - อาหาร 10 ม้ือ     - ไกดทองถิ่น    - ประกันการเดินทาง 1ลานบาท   - คาอุทยานฯ - ไกดทองถิ่น 
ส่ิงที่ตองนําตดิตัว  1.ชุดเลนนํ้า   2.รองเทาเดินปาใสกระชับ  3. ไฟฉายรดัศรีษะ(ถามี)  4.ถุงกันนํ้า  5.เครื่องอาบนํ้า  6.ครีมกันแดด 
       7.หมวก   8.กลองถายรูป     9. รองเทาแตะ 

**************************************************************************** 
ส่ิงที่ตองนําตดิตัว  1.ชุดเลนนํ้า   2.รองเทาเดินปาใสกระชับ  3. ไฟฉายรดัศรีษะ(ถามี)  4.ถุงกันนํ้า  5.เครื่องอาบนํ้า  6.ครีมกันแดด 
       7.หมวก   8.กลองถายรูป    9. รองเทาแตะ 
การชําระเงิน  จอง 50 เปอรเซ็น สวนที่เหลอืชําระทั้งหมด กอนเดินทาง 15 วัน 
                    บัญชี คุณสมพล  ตรรีัตนภรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตสับางกะป เลขที่ 775-2-11079-9  ประเภทออมทรัพย 
                                                           ธนาคารไทยพานิช สาขารชัดาภิเษก 2  เลขที่ 075-6-00255-4 ประเภทออมทรัพย 
หมายเหตุ  1.รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา   2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใหแกทานไม
วากรณีใดๆ(ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน)รวมทั้งเหตุสุดวิสัยเชนภัยธรรมชาติตางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรคคาบริการท่ีทานชําระเปนการชําระแบบ
เหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกันหากทานมิไดทองเที่ยวตามรายการ 


