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1) วันแรกของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ – กระบี่ – เกาะกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 2  ทางเข้าประตูที่ 10  
กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
อาหารเช้าแซนด์วิช+เครื่องด่ืม 
08.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย   FD 3229 
10.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติกระบี ่รบัสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ 
เดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า น าท่านลงเรือโดยสารเดินทางสู่เกาะกลาง (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ถึงท่าเรือท่าหิน(เกาะกลาง) 
อาหารกลางวันที่ ขนาบน  าวิวซีฟู๊ด 

 หลังอาหารนั่งรถสามล้อ ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์บรรยากาศและวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบของเกาะและแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ ์
ของที่ระลึกจาก กลุ่มผ้าปาเต๊ะ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านผลิตผ้าปาเต๊ะเพื่อส่งขายเพื่อหารายได้เสริม จากนั นมาต่อกัน 
ที่ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหัวโทงจ าลอง ถูกใจซื อเป็นของฝากหรือของประดับบ้านสวยงามดีนะคะ!! 

 สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือเจ้าฟ้า อ าเภอเมืองกระบี่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้เดินทางสู่ท่าเรือ
อ่าวท่าเลน  

 16.00 น.  ลงเรือสปีดโบทเดินทางสู่ เกาะยาวน้อย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถึงท่าเรือท่าเขาน าท่าน
นั่งรถท้องถิ่นเข้าสู่ที่พัก Cape Kudu Hotel (พัก 2 คืน) 

  อาหารค่ า 
 
 

เกาะกลาง เกาะยาวน้อย   

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดนิทาง : พฤหัสบดีที ่12 – เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 

พฤหัสบดทีี่ 19 – เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 

สมาชิก 8 ท่าน / ตู ้
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2)  วันที่สองของการเดนิทาง                   เกาะยาวน้อย 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือบ้านท่าไทร ลงเรือหางยาวน าชม กระชังเลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้งมังกร ชมปลาชนิดต่างๆและฟัง
เรื่องเล่าจากบังนีด เจ้าของกระชัง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะยาวน้อยที่ประกอบอาชีพการท าประมงเพื่อเลี ยงตัวเองและ
ครอบครัวจากนั นเดินทางกลับสู่ฝั่งนั่งรถท้องถิ่นชมบรรยากาศโดยรอบเกาะเที่ยวตลาดชุมชน  
อาหารกลางวันที่ ร้านลานริมเล ปูเสื่อ เอนหลัง นั่งพื น ได้อารมณ์เหมือนอยู่บ้าน  หลังอาหารมาทดสอบท าขนมครกกัน.... 
สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ภายในเกาะยาวน้อยผ่านสวนยางอันร่มรื่น ท้องทุ่งนาที่มีต้นกล้าสีเขียวมองแล้ว
สบายตา แถมอาจมีน้องควายมาเดินกินหญ้าอวดโฉมให้ชม ธรรมชาติแบบนี หาไม่ได้ในเมืองกรุงนะคะ  จากนั นเข้าที่พัก... 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.   น าท่านชมพระอาทิตย์ตกดินและรับประทานอาหารค่ า เมนูกุ้งมังกร ซึ่งมาถึงถิ่นไม่ทานคงไม่ได้แล้วล่ะ!! 
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

3) วันที่สามของการเดินทาง    เกาะยาวน้อย – กระบี่ - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น.  อ าลาเกาะยาวน้อยนั่งเรือสปีดโบทเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรืออ่าวท่าเลน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรบั
อากาศเดินทางสู่อ าเภออ่าวลึก ชม อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี   มีพื นที่เป็นภูเขาหินปูนสลับกับพื นที่ราบถูกปกคลุมด้วย
ป่าดงดิบและมีธารน  าไหลลอดภูเขาด้วย เป็นป่าต้นน  าล าธารหลายสาย ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก มีภูเขาหินปูนทีท่ าให้เกิด
โพรงถ  าสวยงามจ านวนมาก เส้นทางธรรมชาติธารน  ากลางผนืป่าที่ร่มรื่นบางจุดสามารถลงเล่นน  าได้   
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อาหารกลางวันที่ ..... 
หลังอาหารน าท่านชม พุทธสถานและ พระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  เป็นพุทธสถานที่มีความ
สวยงามโดดเด่นด้วยองค์มหาเจดีย์ที่มีความสูงถึง 95 เมตรตกแต่งสวยงามคล้ายคลึงกับพุทธคยาในประเทศอินเดีย  
วัดบางโทงนั นเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ นโดยการบริจาคที่ดินของนายเปล้า ทองศิริ, นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ค าพันธ ์ 
โดยมีพระเส้ง ญานพโล กับชาวบ้านที่มีความศรัทธาในพระพทุธศาสนาร่วมกันสร้างและพฒันาจนไดร้ับพระราชทาน 
พระสุงคามสีมาเม่ือวันที่13 กมุภาพันธ์ 2496 เคยเป็นโรงสอนปริยัติธรรมมาก่อน ชมความสวยงามความยิ่งใหญ่และร่วม
ท าบุญตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกระบี่ แวะซื อของฝากตามความเหมาะสม 
18.40 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3222 
อาหารค่ า....บนเครื่อง 
20.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถูกต้องครบถ้วน       
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่ ท่านละ   22,800.- บาท 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม     4,000.- บาท 
 

อัตรานี้รวม  

1.  ตั๋วสายการบินแอร์เอเชีย ไป – กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – กระบี่  
        (น  าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม) *** กรณีออกตั๋วเองลด 5,000 บาท 
2.  รถตูป้รับอากาศ เรือ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  

   3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท 
   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์    

อัตรานี้ไมร่วม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการจองพร้อมช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

   ช าระส่วนที่เหลือภายใน วนัที ่30 สิงหาคม 2562 

การยกเลิก   

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังช าระเงินมัดจ า หักค่าบริการตามที่เกิดขึ นจริง  
   2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการตามที่เกิดขึ นจริง 50 % 

3. ยกเลิกในวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 

 
 

 
 

           ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  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

