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1. ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563                      กรุงเทพฯ – กระบี่ - เกาะลันตา 

 

07.30 น. สมาชิกพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ทางเขา้ประตทูี่ 9 – 10   
(กรุณาน าบตัรประชาชน ตดิตวัไปดว้ย) เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก         

09.05 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดักระบ่ี โดยแอรเ์อเชยี เที่ยวบิน FD 3213 
10.30 น. ถึงท่าอากาศยานกระบี ่จากนัน้เดินทางสู่ เกาะลันตา โดยรถตูป้รบัอากาศ 

อาหารกลางวนัท่ีรา้นหน า The Taste of Krabi 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
   Line ID: @chaitour 

      พัก Pimalai Resort and Spa เกาะลันตา  2 คืน  

      และ Banyan Tree กระบี่ ห้อง Deluxe Pool Suite 1 คืน 

13 – 16 พ.ย.  63 
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เกาะลันตา มีรูปรา่งเรียวยาว พืน้ท่ี 472 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นสองเกาะคือเกาะลนัตาใหญ่และลนัตานอ้ย อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ
เกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ชื่อ "ลนัตา" สนันิษฐานว่าเพีย้นมาจากค าว่า "ลนัตาส" ซึ่งเป็นภาษาชวา แปลว่า ที่ย่างปลา เพราะในอดีต
เกาะใหญ่แห่งนีเ้ป็นที่ที่ชาวเรือชวามกัมาหยดุพกัและย่างปลาเป็นอาหาร แลว้ต่อมาเกาะนีก้็เปล่ียนฐานะมาเป็นเมืองท่าที่ชาวจีน
และชาวอาหรับแล่นเรือคา้ขายในน่านน า้ภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร ์และอินโดนีเซียแวะขึน้มาพักและท าการคา้ขาย จนในที่สุดก็
กลายเป็นชุมชนคึกคกั  รถตูป้รบัอากาศเดินทางถึงท่าเรือบา้นหัวหิน เพื่อต่อ Speed boat สู่ เกาะลันตาใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ 
Pimalai Resort & Spa     โดยรถตูซ้ึ่งจะวิ่งมาทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะผ่านหาดสวยต่างๆ อาทิ หาดพระแอะ หาดคลองจุก หาด
บากันเตียง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ Pimalai Resort & Spa เป็นรีสอรท์ชั้นน าของไทยและมีชื่อเสียงในจังหวัดกระบี่   ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติท่ีบรสิทุธ์ิในป่าเขตรอ้น รายลอ้มไปดว้ยป่าไมท่ี้เขียวขจี น า้ทะเล และหาดทรายขาวละเอียดถึง 900 เมตร บนเกาะลนัตาที่
เป็นท่ีรูจ้กัระดบัโลก ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 250 ไร ่ภายในรีสอรท์เต็มเป่ียมดว้ยเสน่หข์องเอกลกัษณก์ารตกแต่งแบบไทยภาคใต ้และ
ครบครนัดว้ยความสขุทกุย่างกา้ว 
15.00 น. เช็คอินท่ี PIMALAI RESORT & SPA พกัหอ้ง Deluxe (2 คืน)   
อาหารค ่าที่หอ้งอาหาร Rak Talay กบัเมน ูBBQ Surf and Turf  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

2. เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563            เที่ยวหมู่เกาะห้า           
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ช่วงเชา้ใหท้่านพกัผ่อนสบายๆ กับสระว่ายน า้ส่วนตวัในหอ้งพกั หรือท่านอาจมาใชส้ระว่ายน า้ Infinity pool ของโรงแรม หรือสนุก
กบักิจกรรมทางน า้ต่างๆ อาทิ พายเรือคายคั, Paddle Board หรือนอนเล่นชายหาดพรอ้มจิบเครื่องดื่มเย็นๆ  
หรือน าท่านนั่งรถมาเดินเล่นชุมชนเก่าแก่ของเกาะลันตา บา้นไม้โบราณที่ตัง้เรียงรายไปตามถนนริมทะเล ยังคงรูปแบบเดิม           
ไม่เปล่ียนแปลง รวมถึงเอกลกัษณข์องชาวเลดัง้เดิม ใหท้่านสมัผสับรรยากาศชุมชนทอ้งถิ่น จิบเครื่องเย็นๆ สกัแกว้ นั่งมองทะเล
และผูค้น ก่อนกลบัท่ีพกั 

 

อาหารกลางวนัที่หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
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14.00 น. น าท่านล่องเรือเรว็สู่ “หมู่เกาะหา้” หรือ "เกาะหา้" ประกอบไปดว้ยกลุ่มเกาะ 5 เกาะ เกาะหา้ใหญ่ มีรูปรา่งคลา้ยใบเรือ    
มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหน่ึงของกระบ่ี ดว้ยรูปทรงของเกาะที่สวยแปลกตาไม่เหมือนท่ีใด และเป็นจดุด าดปูะการงัน า้ตืน้ท่ีมีชื่อเสียง
มาก เพราะมีความหลากหลายของปะการงัหลากชนิด หลากสีสัน ฝูงปลาประการังขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ่ อย่างปลา
กระเบนราห ูและฉลามวาฬ บรเิวณหมู่เกาะหา้นีน้  า้ค่อนขา้งนิ่งและใสมาก ระดบัการมองเห็นวิสยัทศันใ์ตน้ า้มากกว่า 25 เมตร  
18.30 น. เดินทางกลบัถงึรีสอรท์ ซึ่งเป็นเวลาใกลเ้คียงกบัพระอาทติยล์บัของทะเล ท่านสามารถชื่นชมและดืม่ด ่ากบัความงาม
ยามอาทิตยอ์สัดง 
อาหารค ่าที่หอ้งอาหาร Rak Talay กบัเมน ูExotic Thai Set  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน  2563   เกาะลันตา - อาบน้ำแร่ - กระบี่           
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางโดยรถตูแ้ละ Speed boat สู่ท่าเรือบา้นหัวหิน เพื่อเดินทางต่อสู่ ณัฐฐาวารี น ้าพุร้อน รีสอรท์ แอนด ์สปา 
ใหบ้ริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ แวดลอ้มดว้ยพนัธุไ์มแ้บบทรอปิคอล เขียวชอุ่ม ภายในรีสอรท์มีบ่อน า้พุรอ้นธรรมชาติ ซึ่งเป็น
น า้พเุกลือ เต็มไปดว้ยแรธ่าตทุี่มีคณุสมบตัิช่วยผ่อนคลายกลา้มเนือ้ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด มีเวลาใหท้่าน   แช่น า้แรส่บายๆ 
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเดินทางไปนมสัการและขอพรส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี "วัดถ า้เสือ" ชื่อวดัสนันิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศยัอยู่ และ
ภายในถ า้ยงัปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสือ ส่วนที่มาของวดันีม้าจากพระธุดงคท์ี่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่
วิเวกในการปฏิบตัิธรรม มาอาศยัอยู่ตามถ า้ และมีชาวบา้นที่ศรทัธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมากจนกลายเป็นวดั (วดัถ า้เสือ) 
ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี ้เป็นที่ รู ้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ                   
"หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้อาวาสวดัถ า้เสือที่มีผูเ้ล่ือมใสศรทัธามาชา้นาน  สภาพโดยทั่วไปของวดัถ า้เสือมีลกัษณะเป็นสวนป่า เป็น
โพรงถ า้ มีเพิงผาและแหล่งถ า้ธรรมชาติ เช่น ถ า้คนธรรพ ์ถ า้ลอด ถ า้ชา้งแกว้ ถ า้ลูกธนู ถ า้พระ เป็นตน้ ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวแบบ    
พาโนราม่าบนยอดเขา ซึ่งจะตอ้งขึน้บนัไดไปอีก 1,237 ขัน้ รบัรองว่าวิวดา้นบนขึน้ไปแลว้หายเหน่ือยแน่นอน  
 
 
 
   
 
  
 
 

จากนัน้เดินทางสู่ที่ โรงแรมพลูวิลล่าและพลูสวีทแห่งใหม่ของกระบี่ ... บนัยนัทรีกระบ่ี รีสอรท์หรูแห่งใหม่บนหาดทบัแขก 
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16.30 น. เขา้ที่พกั Hotel Banyan Tree Krabi หอ้งพกัแบบ Deluxe Pool Suite 

อาหารค ่าที่หอ้งอาหารของโรงแรม สไตล ์East ‘n’ West Premium Set  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563   กระบี่ – กรุงเทพฯ           
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

สบายๆ ตามอธัยาศยัที่โรงแรม  
10.30 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม พาท่านเลือกซือ้ของฝากจากกระบี่ อาทิ กุ้งแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต ์น า้พริกกุ้งเสียบ กะปิ           
ผา้บาติก และ อ่ืนๆ อีกมากมาย 

อาหารกลางวนัที่ปาเป่าติ๋มซ า 

หลงัอาหารพาท่านถ่ายรูปกบั ลานปูด าและเขาขนาบน ้า จดุเช็คอินไฮไลทข์องตวัเมืองกระบี่ 
เดินทางสู่สนามบินตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
16.15 น ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3224 

17.35 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
  เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อตัราคา่บรกิาร  

ประเภทหอ้งพกั ห้องพักคู(่ท่านละ) ห้องพักเดี่ยว(ท่านละ)  
Pimalai Resort & Spa Koh Lanta (ห้อง Deluxe) 2 คืน + Banyan 
Tree Krabi (ห้อง Deluxe Pool Suite) 1 คืน 

39,800.- 50,800.-  

Pimalai Resort & Spa Koh Lanta (ห้อง Hillside Ocean view Pool 

Villa) 2 คืน + Banyan Tree Krabi (ห้อง Deluxe Pool Suite) 1 คืน 
48,900.-  68,900.-  

       หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนี ้ตอ้งมีผูเ้ดินทางไมต่  ่ากวา่ 6-7  ท่าน  
 

 

อตัรานีร้วม 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอรเ์อเชยี ดอนเมือง – กระบี ่– ดอนเมือง 
2.  รถตูป้รบัอากาศท่องเที่ยวตามรายการ 

   3.  ที่พกัตามรายการ  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   4.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   5.  ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี ต่างๆ ตามรายการ  
   6.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
        -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท 

        7. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จากชยัทวัร ์           
 

อตัรานีไ้มร่วม 1. ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

เงือ่นไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000  บาท พรอ้มส่ง ส าเนาบตัรประชาชน 
 ค่าบรกิารส่วนท่ีเหลือ ช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง 15 วนั  

 โดยโอนเขา้บญัชี... บรษิัท ชยัทัวร ์1984 จำกดั 
    ธ.ไทยพาณิชย ์ บ/ช. ออมทรัพย ์เลขที ่031 401 4131 
  เมื่อโอนแลว้กรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line / โทรสาร. 02 211 0119 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง        
 1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 30 วนั หกัค่าบรกิารตามที่เกดิขึน้จรงิ 
 2. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 30 วนั หกัคา่บรกิาร 50 % 
 3. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั หกัคา่บรกิาร 100 % 

 

สิง่อำนวยความสะดวกในรถ   

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

 

 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 

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

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

       www.chaitour.co.th 
 

mailto:domestic@chaitour.co.th

