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1.พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563               กรุงเทพฯ – กระบี่ – พังงา 

 
 
 
 
 
 

  

07.00 น. สมาชิกพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารที่ 2 ประต ู9 - 10   
 (กรุณาน าบตัรประชาชน ติดตวัมาด้วย) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวก  
 อาหารเช้า แซนด์วิชและเคร่ืองดื่ม 

08.55 น. เดินทางสูจ่งัหวดักระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ………. 
10.20 น. ถึง สนามบินกระบี่รับสมัภาระเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เดินทางสูจ่งัหวดัพงังา (90 กม.) ชื่อสัน้แต่ธรรมชาติ 
กว้างไกลชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างมาก ถึงท่าเรือด่านศลุกากร น าท่านลงเรือเดินทางสูเ่กาะปันหยี 
อาหารกลางวนัที่ ........ 
หลงัอาหารชมวิถีชีวิตชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะปันหยี เลือกซือ้ของฝากจากทะเล ปลาแห้ง กุ้ งแห้ง กะปิ ฯลฯ จากนัน้ชมเกาะเล็ก 
เกาะน้อยรูปร่างต่างๆแปลกตา ไฮไลท์คือ เขาตาป ูและเขาพิงกนั ภายในพืน้ที่ของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูฝ่ั่ง เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้  น าทา่นเข้าที่พกั 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 คลองสังเนห่์ ตะกั่วป่า พังงา 

อุทยานแห่งชาติอา่วพงังา จุดชมวิวเสมด็นางชี  วัดไทรงาม พัก แคนทารี่ สวีท เขาหลัก 

 
  พฤหัสบดีที่ 14 - เสารท์ี่ 16 พฤษภาคม 2563  
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อาหารค ่าที่ โรงแรม 
ที่พกั โรงแรมแคนทาร่ี บีช เขาหลกั (พกั 2 คืน) 
 
 

2. ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563                  คลองสังเน่ห์ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางสูบ้่านน า้เค็ม ระลกึถึงเหตกุารณ์ส าคญัเม่ือ 10 กว่าปีก่อน ชม อนุสรณ์สถานแห่งความคิดถึง หรือ สวน

อนุสรณ์สึนามิ เหตกุารณ์ต่างๆเม่ือครัง้นัน้จะยงัคงอยู่ในความทรงจ าของคนไทยและนานาประเทศ ปัจจบุนัที่แห่งนีไ้ด้มี
การปรับพืน้ที่ให้มีความสวยงามและจดัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัอีกแห่งหนึ่งของจงัหวดัพงังา เพื่อเป็นการเสริมรายได้
ให้กบัชุมชนในพืน้ที่ให้มีรายได้จากการขายอาหาร สินค้าของที่ระลกึเม่ือมีนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม   นอกเหนือจากการท า
อาชีพประมงเพียงอย่างเดียว  จากนัน้เดินทางไปชมความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณไม้แปลกๆที่ขึน้อยู่ตามริมฝ่ัง
คลองสายสัน้ๆซึ่งเป็นต้นน า้มาจากเขาบางเต่าไหลไปสิน้สดุที่แม่น า้ตะกั่วป่า คลองสังเน่ห์ หรือ  Little Amazon ฉายาที่
นกัท่องเที่ยวกล่าวไว้ นัง่เรือแคนนู ล่องชมผืนป่าเล็กๆ มีต้นไทรโบราณ อายุนับร้อยปีที่แผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ริมคลอง บาง
ช่วงก็ห้อยระย้าเหมือนม่านอุโมงค์ที่สวยงามแปลกตา มีพนัธุ์ไม้น า้อย่างเช่น  ต้นตีนเป็ดน า้ ต้นจิก ฯลฯ  ส าหรับไฮไลต์อีก
อย่างคือการได้ชมสตัว์ต่างๆ อาทิ งเูขียว งูปล้องทอง งเูหลือม แต่ไม่ต้องกลวันะว่าจะอนัตราย เพราะเราลอ่งดอูยู่ห่างๆๆๆ 
และในช่วงกลางวนังจูะนอนหลบันิ่งขดตวักบัต้นไม้  นอกจากนีย้งัมี  นกเงือก  นกกระสา   และนกอีกหลายชนิดที่อาศยัอยู่
ตามธรรมชาติ หากโชคดีอาจได้เห็นนกเหล่านีบ้ินโฉบเฉ่ียวไปมา  และด้วยความลึกลบัแต่แฝงไว้ ซึ่งความสวยงาม ท าให้
ภาพยนตร์เร่ืองแม่นาคพระโขนง ได้ใช้สถานที่แห่งนี่เป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์  
(ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1  - 1.30 ชัว่โมง) 
อาหารกลางวนัที่ ...อ.ตะกัว่ป่า 
หลงัอาหารน าท่านชมสู ่ศุนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจงัหวดัพงังา ที่มี
นกัท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจ ชมบ่ออนบุาลเต่า แหลง่เรียนรู้ในการปฏิบตัิงานการอนรัุกษ์เต่าทะเล
ของกองทพัเรือมีการอนบุาลเต่าหลากหลายสายพนัธุ์ อาทิ เต่าตน ุเต่าหญ้า เต่ากระ เป็นต้น 
สมควรแก่เวลากลบัเข้าที่พกั พกัผ่อนเลน่น า้ชายหาดหรือใช้บริการ สระว่ายน า้ ฟิตเนต ซาวน่าของโรงแรมได้ตามอธัยาศยั 
อาหารค ่าที่ ........ 
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3. เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563              พังงา – กระบี่ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสูอ่ าเภอท้ายเหมืองน าชม วัดท่าไทร หรือ วัดเทสก์ธรรมนาวา อโุบสถไม้หลงังามริมทะเลบริเวณหาดท่าไทร 
ท่ามกลางป่าสนที่มบีรรยากาศร่มร่ืนโบสถ์ไม้สกัหลงันีเ้ป็นอาคารทรงไทย โดดเด่นด้วยงานแกะสลกัอนัอ่อนช้อย โครงสร้าง
ภายนอกจ าลองแบบมาจาก พระอโุบสถวดัอรัญวาสี อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย มาประยกุต์สร้างด้วยไม้ ช่อฟ้าของ
โบสถ์แกะสลกัจากช่างฝีมือชาวเชียงใหม่ ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาแกะสลกัจากหนิหยกขาว จากนัน้
ไปชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวพงังาแบบ 360 องศา 
อาหารกลางวนัที่ เสม็ดนางชีบทูีค จดุชมทิวทศัน์ ชมวิว ถ่ายรูป เช็คอินตามอธัยาศยั 
หลงัอาหารเดินทางสู่ จงัหวดักระบี่ เลือกซือ้ขนมของฝาก และน าท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับ รูปปัน้ปดู า นกออก(นกอินทรี) 
และเขาขนาบน า้สญัลกัษณ์ของจงัหวดั ก่อนเดินทางสูส่นามบินนานาชาติกระบี่ 
ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
19.00 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ………. 
20.25 น.  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รอรับสมัภาระและตรวจเช็คให้ครบถ้วน 
 -  เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 – 7 ท่าน)  
  

ท่านละ  17,600   บาท  

 พกัเดียวเพิ่ม   2,000   บาท 

อัตรานี้รวม 

  1.  ค่าตัว๋สายการบินแอร์เอเชีย ไป – กลบั กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)  –  กระบี ่(น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 20 กิโลกรัม) 
  2.  รถตู้ปรับอากาศ รถท้องถิ่น เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ 
  3.  ที่พกัตามที่ระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
  4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
  5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  6.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตุท่านละ 500,000 บาท) 
       7. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์   
  8. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง   

 ยืนยนัการเดินทางโดยช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 25 มีนาคม 2563 พร้อมสง่ส าเนาบตัรประชาชน 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 25 มีนาคม 2563 หกัค่าบริการตามที่เกิดขึน้จริง 
  2. ยกเลิกในวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

  3. ยกเลิกในวนัเดินทางน้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 
 
 

      ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

