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1) วันแรกของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ – กระบี่ – เกาะกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

07.00 น. ทกุท่านพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 2  ทางเข้าประตทูี่ 10  
กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย   เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
อาหารเช้าแซนด์วิช+เคร่ืองดื่ม 
08.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย   FD 3229 
10.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติกระบี่ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ 
เดินทางสูท่่าเรือเจ้าฟ้า น าท่านลงเรือโดยสารเดินทางสูเ่กาะกลาง (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ถึงท่าเรือท่าหิน(เกาะกลาง) 
อาหารกลางวนัที่ ขนาบน า้วิวซีฟู๊ ด 

 หลงัอาหารนัง่รถสามล้อ ท่องเที่ยวชมทิวทศัน์บรรยากาศและวิถีชีวิตชมุชนโดยรอบของเกาะและแวะอดุหนนุผลิตภณัฑ์ 
ของที่ระลกึจาก กลุ่มผา้ปาเต๊ะ เป็นการรวมกลุม่ของชาวบ้านผลิตผ้าปาเต๊ะเพื่อสง่ขายเพื่อหารายได้เสริม จากนัน้มาต่อกนั 
ที่ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือหวัโทงจ าลอง ถกูใจซือ้เป็นของฝากหรือของประดบับ้านสวยงามดีนะคะ!! 

 สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่เรือเดินทางกลบัสูฝ่ั่งที่ท่าเรือเจ้าฟ้า อ าเภอเมืองกระบี่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เดินทางสูท่่าเรือ
อ่าวท่าเลน  

 16.00 น.  ลงเรือสปีดโบทเดินทางสู ่ เกาะยาวน้อย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถึงท่าเรือท่าเขาน าท่าน
นัง่รถท้องถิ่นเข้าสูท่ี่พกั Cape Kudu Hotel (พกั 2 คืน) 

  อาหารค ่า 
 
 
 
 

เกาะกลาง เกาะยาวน้อย   

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดนิทาง : พฤหัสบดีที ่2 – เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 

พฤหัสบดทีี่ 16 – เสาร์ที ่18 เมษายน 2563 

สมาชิก 8 ท่าน / ตู ้
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2)  วันที่สองของการเดนิทาง                   เกาะยาวน้อย 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสูท่่าเรือบ้านท่าไทร ลงเรือหางยาวน าชม กระชงัเลี้ยงปลา และเลี้ยงกุ้งมงักร ชมปลาชนิดต่างๆและฟัง
เร่ืองเลา่จากบงันีด เจ้าของกระชงั สมัผสัวิถีชีวิตชมุชนชาวเกาะยาวน้อยที่ประกอบอาชีพการท าประมงเพื่อเลีย้งตวัเองและ
ครอบครัวจากนัน้เดินทางกลบัสูฝ่ั่งนัง่รถท้องถิ่นชมบรรยากาศโดยรอบเกาะเที่ยวตลาดชมุชน  
อาหารกลางวนัที่ ร้านลานริมเล ปเูสื่อ เอนหลงั นัง่พืน้ ได้อารมณ์เหมือนอยู่บ้าน  หลงัอาหารมาทดสอบท าขนมครกกนั.... 
สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถชมทิวทศัน์ภายในเกาะยาวน้อยผ่านสวนยางอนัร่มร่ืน ท้องทุ่งนาที่มีต้นกล้าสีเขียวมองแล้ว
สบายตา แถมอาจมีน้องควายมาเดินกินหญ้าอวดโฉมให้ชม ธรรมชาติแบบนีห้าไม่ได้ในเมืองกรุงนะคะ  จากนัน้เข้าที่พกั... 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.00 น.   น าท่านชมพระอาทิตย์ตกดินและรับประทานอาหารค ่า เมนูกุ้งมงักร ซ่ึงมาถึงถ่ินไม่ทานคงไม่ไดแ้ล้วล่ะ!! 
หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

3) วันที่สามของการเดินทาง    เกาะยาวน้อย – กระบี่ - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น.  อ าลาเกาะยาวน้อยนัง่เรือสปีดโบทเดินทางกลบัสู่ฝ่ังที่ท่าเรืออ่าวท่าเลน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับ
อากาศเดินทางสูอ่ าเภออ่าวลกึ ชม อทุยานแห่งชาติธารโบกขรณี   มีพืน้ที่เป็นภเูขาหินปนูสลบักบัพืน้ที่ราบถกูปกคลมุด้วย
ป่าดงดิบและมีธารน า้ไหลลอดภเูขาด้วย เป็นป่าต้นน า้ล าธารหลายสาย ในท้องที่อ าเภออ่าวลกึ มีภเูขาหินปนูทีท่ าให้เกิด
โพรงถ า้สวยงามจ านวนมาก เส้นทางธรรมชาติธารน า้กลางผนืป่าที่ร่มร่ืนบางจดุสามารถลงเลน่น า้ได้   
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อาหารกลางวนัที่ ..... 
หลงัอาหารน าท่านชม พทุธสถานและ พระมหาธาตเุจดีย์ ณ วดัมหาธาตวุชิรมงคล (วดับางโทง)  เป็นพทุธสถานที่มีความ
สวยงามโดดเด่นด้วยองค์มหาเจดีย์ที่มีความสงูถึง 95 เมตรตกแต่งสวยงามคล้ายคลงึกบัพุทธคยาในประเทศอินเดีย  
วดับางโทงนัน้เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้โดยการบริจาคที่ดินของนายเปล้า ทองศิริ, นายมัน่ เพ่งกิจ และนายน่วม ค าพนัธ์  
โดยมีพระเส้ง ญานพโล กบัชาวบ้านที่มีความศรัทธาในพระพทุธศาสนาร่วมกนัสร้างและพฒันาจนได้รับพระราชทาน 
พระสงุคามสีมาเม่ือวนัที่13 กมุภาพนัธ์ 2496 เคยเป็นโรงสอนปริยตัิธรรมมาก่อน ชมความสวยงามความยิ่งใหญ่และร่วม
ท าบญุตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่นามบินนานาชาติกระบี่ แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
18.40 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3222 
อาหารค ่า....บนเคร่ือง 
20.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ถกูต้องครบถ้วน       
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่ ท่านละ   22,800.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม     4,000.- บาท 
 

อัตรานี้รวม  

1.  ตัว๋สายการบินแอร์เอเชีย ไป – กลบั กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – กระบี่  
        (น า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรัม) *** กรณีออกตัว๋เองลด 5,000 บาท 
2.  รถตู้ปรับอากาศ เรือ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  

   3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
   7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์    

อัตรานี้ไมร่วม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการจองพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   ช าระสว่นที่เหลือภายใน วนัที ่20 มีนาคม 2563 

การยกเลิก   

1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัช าระเงินมดัจ า หกัค่าบริการตามที่เกิดขึน้จริง  
   2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 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   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

