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     จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ของประเทศไทย จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่กระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวย น�้าใส หาดทรายขาวแต่เพียงเท่านั้น กระบี่ยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวบนบกที่ยังคงความงดงามทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น วัด พระธาตุ พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งชุมชน
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ยงัมีสถานทีท่ีเ่กดิจากปรากฏการณ์ธรรมชาต ิอย่างเช่น หุบเขา น�า้ตก สระมรกต
และสระน�า้ผดุ ในบรรยากาศดีงามไม่แพ้ต่างประเทศ จึงไม่แปลกใจเลยว่ากระบี่ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองท่อง
เที่ยวของไทย ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจ พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนได้แบบไม่ต้องลงทะเล
ก็ประทับใจได้ไม่รู้ลืม

ลัดเลาะเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สถานที่ : จังหวัดกระบี่

20-23 กุมภาพันธ์ 2563INBOUND
TRIP

กระบี่ มีดีมากกว่าทะเล
วัดถ�้ำเสือ
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DAY 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–กระบี่

06.30 น.

07.25 น.

08.50 น.

คณะพร้อมกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 
ประตทูี ่ 9 แถว 9-10 สายการบนิแอร์
เอเชยี เจ้าหน้าที ่เวกาทวัร์ พร้อมต้อนรบั
และอ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยสาย
การบนิแอร์เอเชยี เทีย่วบนิท่ี FD3213
(ใช้เวลาบนิประมาณ 1.25 ช่ัวโมง)

ถงึ สนามบนิกระบี ่ออกเดนิทางจากสนาม
บนิโดยรถโค้ชปรบัอากาศ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
บ้านโกตุง

สกัการะ วดัถ�า้เสือ ชือ่วดันัน้มาจากการ
สนันษิฐานว่าในอดตีนัน้เคยมเีสอือาศยัอยู่ 
โดยภายในถ�้ายังปรากฏหินธรรมชาติ
เป็นรปูแบบของอุง้เท้าเสอื เอกลกัษณ์ท่ี
นยิมชืน่ชอบของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาตกิคื็อการทีไ่ด้มาสกัการะ
ขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอมิ” มคีวามสงู
กว่า 5 เมตร “พระพทุธรปูหยกขาว” ศลิปะ
พม่าอายุนบัร้อยปี และ “พระพทุธบาท
จ�าลอง” ให้ได้แวะกราบไหว้ นอกจากนีอี้ก

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

หนึง่จดุเด่นอนัเลือ่งชือ่คอืการพชิติบนัได 
1,200 ขัน้ เพ่ือสักการะ “พระธาตเุจดย์ี
ระฆงัใหญ่” ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา วิวข้างบน
นัน้จะสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืง
กระบีไ่ด้รอบทศิ จากนัน้แวะชลิล์ทีร้่าน
กาแฟบ้านต้นไม้

น�าเข้าทีพ่กัโรงแรม Centra by Centara 
Phu Pano Resort Krabi หรอืเทยีบเท่า 
(พกั 2 คนื)

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ร้านอาหาร
แลเลกรลิล์

ช่วงค�่า

ทำงขึ้นบันได 1,200 ขั้น

เจ้ำแม่กวนอิม

วิวด้ำนบนวัดถ�้ำเสือ
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสูท่่าเรอืสวนสาธารณะธารา ก่อน
นัง่เรอืหางยาวหวัโทงไป “ชมุชนเกาะ
กลาง” ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยเสน่ห์ ชมเกาะ
กลางโดยรถสามล้อเพือ่สมัผสัความอดุม
สมบรูณ์ของธรรมชาต ิทัง้ทุง่นาทีเ่ขยีวขจี 
บ้านเรือนของชาวมสุลมิเรยีงรายรมิถนน 
ชาวบ้านท่ีอาศัยบนเกาะนีส่้วนใหญ่เป็น
ชาวมสุลมิท�าอาชพีประมงชายฝ่ังเป็นส่วน
ใหญ่ ระหว่างนัง่รถสามล้อ จะเหน็ต้นข้าว
สงัข์หยดเป็นข้าวนาปีทีป่ลกูกนัปีละครัง้ 
มีคุณค่าทางอาหารสูงและยังเป็นข้าว
อนิทรย์ีท่ีมีคุณภาพตัง้แต่กระบวนการปลกู 
การเกบ็เกีย่ว และการสข้ีาวท�ากนับนเกาะ
ด้วยมอืของชาวบ้าน จากนัน้ชม “กลุม่
เรือหัวโทงจ�าลอง” ที่ผลิตเป็นสินค้า
ทีร่ะลกึเพือ่จ�าหน่ายจนกลายเป็นสนิค้า 
OTOP มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่

DAY 2 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
เกาะกลาง

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

และชม “กลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าปาเต๊ะ” ที่
รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผ้าปาเต๊ะส่งขาย
เปน็การหารายไดเ้สรมิใหก้บัครอบครวั 
โดยได้แนวคิดและวิธีการท�าผ้าปาเต๊ะ
มาจากจงัหวดัปัตตาน ีผสมผสานกบัการ
ท�าผ้าปาเต๊ะของชาวมาเลย์ และการท�า
ผ้าบาติค จึงได้ผ้าที่มีสีสัน และลวดลาย
ที่มีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากนั้นลองท�าผ้าปาเต๊ะด้วย
การเลอืกสสีนัตามชอบ และน�ากลบับ้าน
เป็นทีร่ะลึก

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ขนาบน�า้วิวซฟีูด้

เดนิทางสูท่่าเรอืท่าเลเพือ่นัง่เรอืหางยาว
ชม “เขาขนาบน�า้” ภูเขาหินปนูสองลกู
ท่ีเป็นแลนด์มาร์กของเมืองกระบ่ี 
ดื่มด�่าธรรมชาติบริสุทธิ์ภายในเขา
ขนาบน�้าจะมถี�า้หินงอกหนิย้อย มหีลัก
ฐานการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์โบราณ 
นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฐานที่ตั้งของ
ทหารญีปุ่่น สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2  

กลุ่มแม่บ้ำนผลิตผ้ำปำเต๊ะ

ข้ำวสังข์หยด

ชุมชนเกำะกลำง

เรือหัวโทงจ�ำลอง
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่ อ.คลองท่อม เพือ่ชมแหล่ง
โบราณคดทีีส่�าคญัของประเทศ “พพิิธภณัฑ์
วัดคลองท่อม” มีวัตถุโบราณจ�านวน
มากมายท่ีขดุค้นพบได้ในบรเิวณทีเ่รยีกว่า 
“ควนลกูปัด” รวมถงึ เหรียญโลหะ เศษ
ภาชนะดนิเผา เครือ่งประดบัท�าจากหิน 
แก้ว ส�ารดิ ทองค�า ฯลฯ อนัแสดงถงึความ
เจรญิรุง่เรอืงในอดีตของเมอืงกระบ่ีทีม่ี
มากว่า 5,000 ปีมาแล้ว 

จากนัน้เดนิทางชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
“สระมรกต” เป็นสระน�า้อุน่ทีเ่กดิจากธาร
น�า้อุน่ในผนืป่าทีร่าบต�า่ของภาคใต้ไหลมา
รวมกนั สามารถลงเล่นน�า้ได้แต่ไม่ควรดืม่
กนิเพราะอาจจะท�าให้เกิดน่ิว จากสระ
มรกตเดนิไปตามสะพานไม้จะพบกบัสระ
น�า้ผดุ อกีหนึง่มหัศจรรย์ความงามของ
แอ่งน�า้สฟ้ีาสดใสใจกลางป่า 

DAY 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  
คลองท่อม

ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

น�าเข ้าที่พักโรงแรม Centra by 
Centara Phu Pano Resort Krabi 
หรือเทยีบเท่า

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ร้านอาหาร 
เดอะ ฮลิล์ ทอ็ป อ่าวนาง

เขำขนำบน�ำ้

สระมรกต

ควนลูกปัด
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
เรอืนมรกต

น�าเข้าทีพ่กั Nattha Waree Hot Spring 
Resort and Spa มบีรกิารแช่น�า้แร่ ท่าม
กลางบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเลอืก
บ่อทีจ่ะแช่ได้ถงึ 10 บ่อตามอธัยาศยั ให้
ความรูส้กึเหมือนออนเซน็ในประเทศญีปุ่น่ 

รับประทานอาหารค�่า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม พร้อมชมการแสดงพืน้เมอืง

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู่วดัประจ�าจังหวดั วดัแก้วโกวราราม 
พระอารามหลวงชัน้ตร ี ตัง้อยูก่ลางเมอืง
จงัหวดักระบ่ี เป็นศนูย์กลางของพระพทุธ
ศาสนาและศนูย์ศึกษาพระปรยิตัธิรรม
แผนกธรรมบาล ีโดยในวดัยงัมปีชูนยีวตัถุ
ที่ส�าคัญมากมาย อาทิ รูปหล่อด้วย
ทองส�าริด ก่อนแวะร้านของฝากต่อไป

เที่ยง

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

DAY 4 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
อ่าวนาง-คลองท่อม

สระน�้ำผุด

ภำยในโบสถ์วัดแก้วโกวรำรำม

 Nattha Waree Hot Spring
Resort and Spa
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รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

26,000 บาท

28,000 บาท

1,900 บาท

3,000 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิว์ันที่ 20 ธันวาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ไม่เกิน 15 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ 
  ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 10,000 บาท ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  10,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัง้สิน้เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

เที่ยง

13.00 น.

14.50 น.

16.20 น.

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ป้าอญัชลี

เดนิทางสู่ สนามบนิกระบี่

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย
สายการบนิแอร์เอเชยี เทีย่วบนิที่ 
FD3211

ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ

วัดแก้วโกวรำรำม


