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1)  เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562       กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี 
 

06.00 น. พร้อมกันที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรดีูนังต์ 
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 บริการอาหารเช้า  เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม้   
 สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
น าท่านชม วัดถ  าเขาย้อย โดยภายในวัดนี จะมีถ  าเป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลากหลายปาง มีพระพทุธ-
ไสยาสน ์พระพทุธบาทจ าลอง เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ ชมอุโบสถจากไม้สักทองทั งหลัง มีความสวยงามมากด้วยศิลปะแบบ
ไทย โดยฝีมือช่างของเพชรบุร ี
อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารรับลม 
เดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ที่พัก  โรงแรมวังใต้ 
อาหารค่ าที่ โรงแรม 

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562                   สุราษฎร์ธานี – กระบี่ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดกระบี่น าท่านชม พุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) 
ตั งอยู่ในเขตอ าเภออ่าวลึก เป็นพุทธสถานที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยองค์มหาเจดีย์มีความสูงถึง 95 เมตร ตกแต่ง
สวยงามคล้ายคลึงกับพุทธคยาในประเทศอินเดีย วัดบางโทงเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ นโดยการบริจาคที่ ดินของ นายเปล้า 
ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ นายน่วม ค าพันธ์ โดยมีพระเส้ง ญาณพโล กับชาวบ้านที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกัน
สร้างและพัฒนาจนได้รับพระราชทานพระวิสุงคามสีมาเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เคยเป็นโรงสอนปริยัติธรรมมาก่อน 
ต่อมาได้รับการพัฒนาอีกครั งเมื่อปี พ.ศ. 2545  
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อาหารกลางวันที่ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ ชิมเมนูอาหารพื นบ้านพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชม ตลาดชุมชนบ้านถ  าเสือ สัมผัสวิถีชีวิต อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เช่น ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น จากนั น 
น าท่านชม อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีพื นที่เป็นภูเขาหินปูนสลับกับพื นที่ราบถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และมีธารน  า
ไหลลอดภูเขา เป็นป่าต้นน  าล าธารหลายสาย ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก มีภูเขาหินปูนที่ท าให้เกิดโพรงถ  าสวยงามจ านวนมาก 
เดินชมเส้นทางธรรมชาติธารน  ากลางผืนป่าที่ร่มรื่นบางจุดสามารถลงเล่นน  าได้  
อาหารค่ าที่  ร้านอาหารวังทรายซีฟู้ด  บรรยากาศริมทะเล อร่อยกับเมนูจานเด็ด หมึกไข่นึ่งมะนาวที่จัดจ้านดีแท้ ตัวไม่
ใหญ่แต่สดใหม่ทุกตัว ลาบทะเล แกงส้มปลากระพงที่ไม่เหมือนภาคกลางนะคะ  แกงส้มปักษ์ใต้จะใส่ขมิ นเป็นสีเหลือง  
ตัดกับเนื อปลากะพงและยอดมะพร้าว  หอยชักตีนหรือที่คนกรุงเทพเรียก "หอยชักเท้า" หาทานได้ที่กระบี่เท่านั นค่ะ ที่อื่น
เค้าว่ามีน้อยมากและไม่อร่อยเท่า ชมบรรยากาศค่ าคืนของหาดอ่าวนาง ชิมโรตีหลากรส 
ที่พัก   เซน็ทรา ภูพาโนรสีอร์ท อ่าวนาง  ตั งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติงดงามของจังหวัดกระบี่  รสีอร์ททนัสมัยแห่งนี มี
บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ตกแต่งเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรสีวัสดิ์ 
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3) จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562      วันเดย์ทริป เกาะห้อง / ลัดเลาะเมืองกระบี่ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ในวันนี้ใหท้่านได้เลือกการเดนิทางตามไลฟ์สไตล์ของท่าน จากการท่องเที่ยว 2 แบบ 
1) วันเดย์ทริปเกาะห้อง (ด้าน้้า ดูปะการัง ชมธรรมชาติสัมผัสหาดทราย) 
08.00 น. เดินทางสู ่หาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง น าชมทะเลใน (Lagoon) ที่มีความสวยงาม 
มาก จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะแห่งนี  น  าทะเลสีเขียวมรกต ถ่ายภาพ ลงเล่นน  า ด าน  าชมปะการัง จากนั นชมเกาะผักเบี ย 
ประติมากรรมหินรูปร่างแปลกตาและหาดทรายขาวละเอียด เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดซ์) เป็นเกาะที่มีหาดทราย
สวยงามและเงียบสงบ 
อาหารกลางวันแบบปิกนิกที่เกาะห้อง 
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมธรรมชาติอันเป็นที่มาของป่าเกาะอันดามัน เล่นน  าชมฝูงปลา เดินเล่นบนชายหาด 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่ง 
 

2) ลัดเลาะเมืองกระบี ่
08.30 น.    ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ท่าปอมคลองสองน้้า เม่ือสายน  าจืดไหลมาบรรจบกับผืนทะเลก่อเกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น  าตัวน้อยก่อนที่จะเติบโตมาสู่โลกอันกว้างใหญ่ เดิมเป็นป่าทบึ
หรือป่าดึกด าบรรพ์ไม่มีผู้คนอาศัย ท่านสามารถพบพันธุไ์ม้นานาชนิด อาทิ ไม้ตะเคียน  กระบาก  ชมพู่ และไม้ถั่ว ฯลฯ   
อาหารกลางวันที่ ร้านอาหารโกตุง เมนูแนะน า แกงส้มปลากะพงออดิบ เครื่องแกงส้มเข้มข้นแบบฉบับคนใต้แท้ๆ ใส่เนื อ
ปลากะพงสดหวานชิ นโต เรียกได้ว่าตักเข้าปากแล้วจะได้ซึมซับความเป็นชาวปักษ์ใต้กันทีเดียวยังมี แกงกะทิเนื้อปูเชียง+
หมี่ลวก เลือกใช้บริเวณกรรเชียงปู และแกะเนื อปูล้วนๆ ออกมาเป็นก้อน กินคู่กับหมี่ลวกที่โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว แถม
มีผักสดๆ ให้แกล้มอีกด้วย  
จากนั นน าท่านไปแช่น  าแร่ร้อนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ ณัฐฐาวารีรีสอร์ท ซึ่งมีบ่อน  าแร่ร้อนขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่แตกต่างกันไป ลงแช่น  าพร้อมกันได้ตั งแต่ 15–100 คน อุณหภูมิระหว่าง 39-49 องศา มีบ่อขนาดเล็กส าหรับนั่งแช่
เท้า บ่อน  าแร่มัจฉาบ าบัดจ านวน 1 บ่อ ปลาที่น ามาใช้เป็นปลาหมอบ าบัดที่น าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งปลาจะตอดกิน
เซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพและผิวที่เป็นสะเก็ด ท าให้รู้สึกสบายผ่อนคลายและยังช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ น มีสระ
น  าเย็น 1 สระ ห้องอาบน  าแยก ชาย หญิง พร้อมล๊อคเกอร์ส าหรับเก็บของ และมีชุดส าหรับลงแช่น  าไว้บริการทุกท่าน 
ชม ประติมากรรมปูด้า  สร้างขึ นจากทองเหลืองรมด า สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอีสป
เรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับค าขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” ด้านหลังประติมากรรม   
จะมองเห็นวิวเขาขนาบน้้า ห่างจากประติมากรรมปูด า ประมาณ 20 ก้าว จะเป็นรูปปั้นนกออก หรือ นกอินทรีย์ทะเล
ท้องขาว ตรงจุดนี เป็นจุดหลักกิโลเมตร 0 ก่อนกลับเข้าที่พักแวะชม อุโบสถวัดแก้วโกรวาราม ที่สร้างขึ นใหม่สีขาวทั งหลัง 
โดดเด่นเป็นสง่ายามขับรถผ่านไปมา จากตัวเมืองกระบี่จะไปหาดอ่าวนาง เข้าสักการะพระประธานในอุโบสถ 
ที่พัก   เซน็ทรา ภูพาโนรสีอร์ท อ่าวนาง 
อาหารค่ าที่ ห้องจัดเลี ยงของโรงแรม 
ระหว่างรับประทานอาหารร่วมกิจกรรมสังสรรค์ตามประสาคนกันเอง 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
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4) อังคารที่ 16 เมษายน 2562             กระบี่ – ชุมพร – ประจวบครีีขนัธ์     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เลือกซื อของฝากเมืองกระบี่อาทิ เสื อผ้าบาติก เครื่องประดับที่ท าจากมุก น  าพริกกุ้งเสียบ เต้าส้อ และขนมอื่นๆ  จากนั น
เดินทางสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
อาหารกลางวันที่ ร้านเพื่อนเดินทาง 
เดินทางสู่จังหวัดชุมพร ชม ชมิ ช้อป ศูนย์โอทอปกาแฟบ้านถ  าสิงห์ เป็นกาแฟโรบัสต้าทีม่ีรสชาติดีใส่ใจทุกกระบวนการ
ผลิตเพือ่คุณภาพที่ดีที่สุด เปลี่ยนพาหนะเปน็รถท้องถิ่น(รถสองแถว) น าท่านขึ นสู่ จุดชมวิวเขามัทรี ที่สามารถชมวิว
ทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน  าชุมพร ชายหาดของทะเลชุมพรและมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปาง
มหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปที่ชายทะเลชุมพรอกีด้วย  
สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งรถทอ้งถิ่นกลับลงสู่ด้านล่างเปลี่ยนเป็นรถโค้ช ออกเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ที่พัก   โรงแรมประจวบแกรนด ์
อาหารค่ าที่ โรงแรม 
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรสีวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) พุธที่ 17 เมษายน 2562                           ชุมพร – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอหัวหิน ชมและเลือกซื อผลิตภัณฑ์ ผ้าโขมพัสตร์ ผ้าพิมพ์ลายสัญชาติไทยทีย่ังคงท าด้วยมือทั งหมด 
อาหารกลางวันที่ ธาราจันทร ์หน้าวัง หัวหิน 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื อขนมของฝากที่ ร้านนันทวัน 
18.00 น.     ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ 14,900.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ 11,200.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   2,700.- บาท 
@ พักเสริม  ลด     400.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ผูท้ี่อายุ 6 เดือน – 75 ปี ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
      - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ ผู้ที่อายุ 6 เดือน – 75 ปี ท่านละ  500,000  บาท 
      - ทุนประกันอุบัติเหตุ  ผู้ที่อายุ 76 ปีขึ นไป วงเงินท่านละ 500,000 บาท 
      - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ  ผู้ที่อายุ 76 ปีขึ นไป วงเงินท่านละ  250,000  บาท 

   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 10 มีนาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

