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กระบี่  
เที่ยวทะเลกระบี่ที่พีพ,ี ชมเมือง, วัดถํ้าเสือ, อาบน้าํธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขาสระมรกต, น้ําตกร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 เกาะพีพีดอน อ่าวต้นไทร เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อ่าวโละดาลัม และเกาะพีพีเล 
ช่วงเช้า 

- ดํานํ้าดูปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีสันที่สวยงาม ณ เกาะพีพีดอน เว้ิงอ่าวคู่ที่มี
ความสวยงามติดอันดับโลกของอ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัม เน้นการดํานํ้าลึก ชมสภาพ
ความสมบูรณ์ของปะการังก้อน ปะการังก่ิง และปะการังจาน พร้อมชมหอยนางรมขนาด
ใหญ่ ฟองนํ้า ดอกไม้ทะเล กัลปังหา และแส้ทะเล บริเวณที่พ้ืนของหน้าผามีโพรงลึกเป็น 
ที่อาศัยของปลาหลายชนิด เช่น ปลากะพง ปลาเก๋า เหมาะแก่การถ่ายภาพใต้นํ้า 

- พักผ่อนกับทิวทัศน์ที่สวยงามอ่าวโละลานะ เว้ิงอ่าวกว้างใหญ่ มีขุนเขาโอบล้อมเป็นรูป 
เกือกม้า เม็ดทรายขาวละเอียดถูกพัดมารวมกองกันนานนับปี จนกลายเป็นชายหาดยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร เหมาะสําหรับน่ังเล่นด่ืมดํ่ากับบรรยากาศ หน้าหาดนํ้าต้ืน เล่นนํ้าได้ 
ในยามนํ้าลด ตัวหาดจะทอดกว้างออกไปจนเกือบถึงปากอ่าว ระหว่างช่วงบ่ายจนถึงเย็น 
มักจะพบว่าชายทะเลด้านน้ี ได้ถูกนักท่องเที่ยวยึดพ้ืนที่ไว้เป็นสนามฟุตบอล และสนาม
วอลเลย์บอลชายหาดไปโดยปริยาย ก่อนเหตุการณ์ธรณีพิบัติ  
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ช่วงบ่าย 
- (อ่าวลิง)  ดํานํ้าดูปะการังบริเวณหน้าหาด สภาพปะการังอันสวยงาม กับปลาการ์ตูนเจ้า

เล่ห์ที่แหวกว่ายเวียนวนท่ามกลางกอของดอกไม้ทะเล กําลังสนุกสนานกับการใช้ความงาม
ของตนคอยหลอกล่อเหย่ือ ให้เข้ามาติดกับดักของเจ้าดอกไม้ทะเลที่มีพิษ น่ีคือระบบนิเวศน์
ที่คอยเกื้อหนุนกันตามธรรมชาติ   

- จุดดํานํ้าลึก ณ อ่าวนุ้ย หาดเล็กๆยาวประมาณ 100 เมตร นํ้าต้ืน และใสมาก มีบรรยากาศ
เงียบสงบ เป็นธรรมชาติ เหมาะสําหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยมี เกาะอูฐ เกาะ
เล็กๆ  ด้านหน้าอ่าว   ที่สมบูรณ์ไปด้วยปะการังแข็ง  ปะการั ง อ่อนพวกแส้ทะเล 
ดอกไม้ทะเล อ่าวโละบาเกา ยาวประมาณ 500 เมตร ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว หาดทราย
สะอาด นํ้าทะเลใส บริเวณน้ีมีที่พักเพียงแห่งเดียว บรรยากาศจึงค่อนข้างเงียบสงบ ผู้คนไม่
พลุกพล่านอ่าวผักหนาม หาดเล็กๆยาวประมาณ 300 เมตร เงียบสงบ ลงเล่นนํ้าได้ อ่าววัง
หลง เป็นหาดที่เล็กที่สุด หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศเงียบสงบมาก เหมาะแก่ 
ผู้ต้องการความเป็นส่วนตัวมานอนอาบแดด เล่นนํ้าทะเล 

- นอนอาบแดดและเล่นนํ้าทะเล ณ หาดยาว  อยู่ติดกับอ่าวต้นไทรจึงมีความคึกคักไม่แพ้กัน 
ชายหาดมีความยาวเกือบ 700 เมตร เป็นชายหาดที่ยาวสมช่ือ นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมาก 
นอกจากน้ียังมีแหล่งดํานํ้าที่เด่นที่สุด อยู่ที่ปลายหาดทางด้านทิศตะวันออกบริเวณ “หิน
แพ” ซึ่งเป็นกองหินใต้นํ้า ที่มีปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังก่ิง ปะการังสมอง 
สามารถดําได้ทั้งแบบนํ้าต้ืนและนํ้าลึก ถัดจากหาดยาวอ้อมหัวเกาะไปอีกฝั่ง มีหาดเล็กๆที่
เงียบสงบ ยาวประมาณ 400 เมตร  

- หรือจะเลือกอ่าวโละมูดี ที่มีหาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถเล่นนํ้าได้ เดินทางได้โดยน่ังเรือ
มาจากอ่าวต้นไทรอ่าวโละมูดี เป็นหาดที่เงียบสงบ ยาวประมาณ 400 เมตร หาดทรายขาว
สะอาด นํ้าทะเลใส นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน  

ช่วงเย็น 
- สํารวจเกาะพีพีเล ชมกัลปังหา หอยมือหมี ปะการังโขดปะการังผิวยู่ย่ี ปะการังดาวใหญ่ 

ปะการังสีนํ้าเงิน ปะการังดอกไม้ทะเล ปะการังถ้วยสมอง ปะการังไฟ ปะการังดอกเห็ด 
ปะการังเขากวางทรงพุ่มพาน สิ่งต่างๆเหล่าน้ี คือ อัญมณีเม็ดงามที่ได้ถูกซุกซ่อนไว้ภายใน
เกาะแห่งน้ีมานานนับแรมปีรอคอยผู้คนมาค้นพบขุมทรัพย์ล้ําค่าแห่งน้ี 

- ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ ถ้ําไวกิ้ง อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านที่มาเก็บรังนก
นางแอ่นบนเกาะแห่งน้ี ภายในถ้ําเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร มีหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม จึงเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น ทางทิศตะวันออกและทิศใต้พบภาพเขียน
สีสมัยประวัติศาสตร์ประมาณ 70 ภาพ เป็นรูปช้างและรูปเรือชนิดต่างๆ เช่น เรือใบยุโรป 
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เรือใบอาหรับ เรือสําเภา เรือกําป่ัน เรือใบใช้กังหัน และเรือกลไฟ เป็นต้น เน่ืองจากภาพ
ส่วนใหญ่เป็นภาพเรือ จึงมีคนคิดว่าเป็นเรือของพวกไวกิ้ง นักรบและนักเดินเรือชาวยุโรป 
เลยต้ังช่ือว่า “ถ้ําไวก้ิง” สันนิษฐานว่าภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นฝีมือของนักเดินเรือหรือพวกโจร
สลัด เพราะจากการศึกษาเส้นทางเดินเรือจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก บริเวณน้ีอาจ
เป็นจุดที่เรือสามารถแวะพักหลบลมมรสุมขนถ่ายสินค้าหรือซ่อมแซมเรือได้ 

- พระอาทิตย์ตกดิน เดินทางผจญภัยตามทางเล็กๆ มาจากหาดยาว รวมระยะทางยาว
ประมาณ 600 เมตร จุดชมวิว อยู่บนยอดเขาทางด้านตะวันออก สูงประมาณ 180 เมตร  
จากอ่าวต้นไทรให้เดินไปทางอ่าวโละดาลัมทางทิศตะวันออก ทางไปช่วงแรกน้ีค่อนข้างหา
ยาก เน่ืองจากป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ควรสอบถามจากคนในพ้ืนที่ เมื่อถึงตีนเขาแล้วจะเห็น
ทางขึ้นเป็นบันไดปูนสลับทางดิน เส้นทางไม่ชันมาก ใช้เวลาเดินประมาณ 20 - 40 นาที ก็
ถึง เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นเว้ิงอ่าวคู่อันงดงาม โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตกดิน 

 
วันที่ 2 อาบน้าํธรรมชาติ ทา่มกลางป่าเขา - สระมรกต –น้ําตกร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงเช้า  

- เดินยํ้าป่า อาบนํ้าแร่ แช่นํ้าเย็น 
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ช่วงบ่าย 
 ดูนก-ชมธรรมชาติ ณ เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม  

- เส้นทางเดินศึกษานี้มีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร อุทยานที่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทีนา โจ
ลิฟฟ์ (ทุ่งเตียว) ซึ่งต้ังช่ือตามคุณทีนา โจลิฟฟ์ ชาวอังกฤษ ผู้ริเริ่มความคิดที่จะรักษาอนุรักษ์
ป่าดิบช้ืนผืนน้ีไว้ไม่ให้ถูกทําลาย เพ่ือเป็นการระลึกถึงความต้ังใจและอนุสรณ์สําหรับทีนา ทุ่ง
เตียว คือส่วนหน่ึงของป่าที่ราบตํ่าที่อยู่ติดกับหมู่บ้านบางเตียว ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบ่ี ตลอดเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายท่ีจะคอยบอกเล่าถึงเรื่องราว
ต่างๆ ในป่าให้นักเดินทางได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีจุดเริ่มต้นอยู่ก่อนถึงสระมรกตของ
เขตรักษา พันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม ประมาณ 800 เมตร โดยจะผ่านผืนป่าเล็ก ๆ ซึ่งเป็น
ป่าที่ราบตํ่าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยทางภาคใต้ของประเทศไทย  

- ส่องนกแต้วแร้วท้องดํานกป่าสีสันสวยงามท่ีกระโดดหากินอยู่ตามพ้ืนดิน ทําให้มีการจัดต้ังเขต 
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ-บางครามขึ้น นอกจากน้ันในป่าแห่งน้ียังพบนกชนิดอ่ืน ๆ อีก
มากกว่า 300 ชนิด นับเป็นจํานวนที่มากกว่าที่เคยบันทึกไว้ตามเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ทางภาค ใต้
ของประเทศไทย และมีมากกว่า 100 ชนิดที่เคยพบตามทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งน้ี อาทิ 
นกเขาเปล้า นกโพระดก นกเขียวคราม นกปรอด นกกินปลี นกปลีกล้วย และกระรอกพันธ์ุ
ต่าง ๆ เป็นต้น  

ช่วงเย็น  
 กางเต็นท์ ห่มป่า ชมดาว 

- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ มีบ้านพักบริการ และมีสถานที่สําหรับกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว  
แต่ต้องนําเต็นท์มาเอง รายละเอียดติดต่อสํานักงานเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประ- บางคราม  
หมู่ 2 บ้านบางเตียว ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 

  
 การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกที่จะเข้าตัวเมืองกระบ่ีลงไปทางจังหวัดตรัง
ประมาณ 32 กิโลเมตร ก่อนถึง อําเภอคลองท่อม เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4038 เพียงเล็กน้อยจะ
เห็นป้ายบอกทางเข้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ ป่าเขาประ-บางครามแยกไปตามป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ราว 
 17 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านบางเตียว อันเป็นที่ต้ังของ ที่ทําการเขตฯ รวมทั้งสํานักงานโครงการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ป่าที่ราบตํ่าเขานอจู้จี้ที่สามารถสอบถามข้อมูลได้ 
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วันที่ 3 ชมเมืองกระบี่ ชมวัดถํ้าเสือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงเช้า 

- ชมเมืองกระบ่ี ชมวัดถ้ําเสือ เดิมเป็นสํานักสงฆ์วิปัสสนา นมัสการพระอาจารย์จําเนียร 
เกจิอาจารย์ช่ือดัง เป็นที่นับถือของชาวกระบ่ี กราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ถ่ายรูปกับเขาขนาบ
นํ้า สัญลักษณ์ของเมืองกระบ่ี  

ช่วงบ่าย 
- ชมป่าพรุท่าปอมคลองสองนํ้า ธารนํ้าสองรสไหลสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างนํ้าจืดที่ไหล

จากเขาและน้ําทะเลท่ีหนุนเข้ามาในลําคลอง เพลิดเพลินกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
- ศูนย์เพาะพันธ์ุปลาการ์ตูน ชมปลาการ์ตูนที่มีมากมายถึง 11 สายพันธ์ุและชมพันธ์ุปลาหา

ยากต่าง ๆ อาทิเช่น ปลาหมอทะเล ปลาฉลาม 
- ชมความสวยงามของชายหาดกระบ่ี เช่น หาดอ่าวพระนาง หาดนพรัตน์ธารา หาดคลองแห้ง 

ชายหาดที่มีความยาวถึง  3  กิโลเมตร 
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 ช่วงเย็น 
- ชมถนนคนเดินตลาดยามเย็นสินค้าจําหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของท่ีระลึก 

รวมถึงการใช้ฝีกมือในการนําเสนอ อาทิ การวาดภาพสด ๆ การให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วม
กิจกรรมจากการแต่งตัวเป็นหุ่น การแสดงดนตรีไทยของน้อง ๆ นักเรียน การแสดงดนตรี 
จากศิลปิน บริเวณงานมีสินค้ามาจําหน่ายตลอดสองข้างทางมากมาย บริเวณภายในงานมี
ร้านค้ามากมาย ไม่น้อยกว่า 100 ร้าน แต่จะเปิดบริการ ทุกวันศุกร์, เสาร์, และอาทิตย์ 
ต้ังแต่เวลา 17.00 น. - 23.00 น. 


