กําหนดการเดินทาง : 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2553
วันที่หนึ่ง
07.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.

16.00 น.
18.00 น.
วันที่สอง
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

หาดใหญ – กระบี่ – วัดถ้ําเสือ – สุสานหอย - อาวนาง
(- / เที่ยง / เย็น)
พนักงานใหการตอนรับคณะ ณ จุดนัดพบ หาดใหญ จากนั้นเดินทางสู จ. กระบี่
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
ชม วัดถ้ําเสือ เดิมเปนสํานักสงฆวิปสสนา นมัสการพระอาจารยจําเนียร เกจิอาจารยชื่อดัง เปนที่นับถือของชาว
กระบี่ กราบสักการะ “เจาแมกวนอิม” ซึ่งมีความสูงใหญกวา 5 เมตร แวะกราบไหว "พระพุทธรูปหยกขาว"
ศิลปะพมาอายุนั บรอ ยปแ ละ "พระพุทธบาทจํ า ลอง" ไดอีก ดวย ที่นี่มี ฝูงลิง อาศั ยอยู เปนจํ านวนมาก
นักทองเที่ยวที่มาสามารถแวะทักทายและนําอาหารใหฝูงลิงเหลานี้ได ใครที่มาเที่ยววัดถ้ําเสือแลวยังไมไดขึ้น
เขาพิชิตบันได 1,272ขั้น ถือวายังมาไมถึงวัด เพื่อขึ้นไปสักการะ "พระธาตุเจดียระฆังใหญ" ซึ่งตั้งอยูบนยอด
เขานั่นเอง ซึ่งจากขางบนนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองกระบี่ไดรอบทิศทีเดียว
สู สุสานหอย 75 ลานป ชมซากฟอสซิลที่ทับถมกันมาหลายลานๆป ภายในมีของ
ฝากของที่ระลึกตางๆ
สู อาวนาง ชายหาดที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวมาพักผอน เดินเลนริมชายทะเล
แวะซื้อของพื้นเมืองมีใหเลือกซื้อหลายๆ แบบ เชน เสื้อผาสวมใสสบายแตงแบบ
“ชาวเล” เปนตน
เดินทางกลับเขาฝง อาวนาง โรงแรม Aonang Sunset Hotel หรือเทียบเทา
พักผอนตามอัธยาศัย
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
(เชา / เที่ยง / เย็น )
หมูเกาะปอดะ – ถ้ําพระนาง - ทะเลแหวก
Æ บริการอาหารเชาในโรงแรม (3)
หาดอาวนาง เปลี่ยนการเดินทางเปน เรือเร็ว Speed Boat ปลอดภัยดวยเสือ้ ชูชีพ ทองทะเลกระบี่ หาดถ้ําพระ
นาง สักการะ ศาลพระนาง ศาลศักดิ์สิทธิ์เปนที่นับถือของชาวเรือ ชมการปนผา อาวไรเลย เกาะไก เกาะหมอ
เกาะทับ เลนน้ํา ดําน้ําชมปะการัง ถายรูปกับ เกาะไก เกาะหินปูนที่เปนสัญลักษณทางทะเลกระบี่ ชม ทะเล
แหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหวางเกาะไกและเกาะทับ เกิดเปนสันทรายธรรมชาติ
ที่สวยงาม
อิ่มอรอยกับอาหารกลางวันบริเวณชายหาดที่เกาะปอดะ (ขาวกลอง)
1

...
16.00 น.
18.00 น.
วันที่สาม
08.00 น.
10.30 น.

จากนั้นสู ไรเลย หาดสวนตัวที่สวยงาม พักผอนตามอัธยาศัย
เดินทางกลับเขาฝง อาวนาง เขาสูที่พัก โรงแรม Aonang Sunset Hotel หรือเทียบเทา
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย
น้ําตกรอน - ถ้ําเลเขากอบ - หาดใหญ
(เชา / เที่ยง / - )
Æ บริการอาหารเชาในโรงแรม (6)
น้ําตกรอน อางอาบน้ําธรรมชาติกลางปารองรับสายน้ําตกที่ไหลหลั่นลงมาจากเนินเขา คือน้ําตกรอนสายน้ําแร
ที่ไหลมาพรอมๆ กับไออุนเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะเปนธารน้ําพุรอนผุด ขึ้นมาจากใตดินตาม
ธรรมชาติ มีสารกํามะถัน เจือจางเปนสวนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแองสามารถอาบน้ําได เปน
สถานที่ นิยมไปอาบน้ําตกรอน ธารน้ําแรเพื่อสุขภาพ (กรุณานําชุดสํารองเพื่อเลนน้ําดวย)
12.00 น. Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
13.00 น. ออกเดินทางสู อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง จากนั้นนําลองเรือ ชมความงาม
ของ หินงอก หินยอย ถ้ําเล เขากอบ ที่ยังคงความสมบูรณอยูทานจะไดผจญภัย
ภายใตธรรมชาติที่ไมเหมือนที่ไหน โดยการนอนราบไปกับพื้นเรือ สนุกสุด
เหวี่ยงไมรูลืม , ชอปปงสินคาพื้นเมือง จ. ตรัง เชน ขนมเคกของแทตองมีรู
เปนตน
17.00 น. ถึงหาดใหญ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผูประกอบการอาจสับเปลี่ยนลําดับโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ)
อัตราคาบริการ
จํานวนผูเดินทาง
พักหองละ 2 ทาน
พักหองละ 1 ทาน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
10 ทาน
5,299 บาท
6,799 บาท
4,769 บาท
9 – 8 ทาน
5,499 บาท
6,999 บาท
4,949 บาท
7 – 6 ทาน
6,299 บาท
7,799 บาท
5,669 บาท
5 – 4 ทาน
7,599 บาท
9,099 บาท
6,839 บาท
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คารถตูปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
2. คาที่พัก จํานวน 2 คืน หองละ 2 ทาน
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ ,คาเรือนําเที่ยวตามรายการ
5. คาอาหารตามรายการ
6. คาประกันการเดินทาง ทานละ 1,000,000 บาท เริ่มคุมครองจากตนทางถึงปลายทาง
อัตราคาบริการนี้ไมไดรวม
1. คาอาหารและเครื่องดื่มที่ทานเรียกสั่งเพิ่มเติมเอง
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จายตางๆ
3. คา มินิบาร , ซักรีด , โทรศัพท ในโรงแรมหองพัก
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