แพคเก็จกําลังใจ พาเทีย่ วเชิงชุ มชน ณ เกาะกลางกรบี่
กระบี่ 3 วัน 2 คืน

“บริการด้ วยความจริงใจ ท่ องเทีย่ วประทับใจเหมือนเดิม”
ติดต่ อ สอบถาม ... บริษัทภูเก็ตเจ๊ ตทัวร์
โทร. 076-237300-2 ต่ อ 21 แฟกซ์ 076-236770
วันแรกของการเดินทาง: สนามบินกระบี่หรือบขส.กระบี่-สุ สานหอย 75 ล้านปี -โรงแรม
14.00 น.

อาหาร : -- / -- / -ต้ อนรับท่ าน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ หรือ บริษัทขนส่ งจังหวัดกระบี่ โดยเจ้ าหน้ าที่
คนขับรถตู้จากบริษัท ภูเก็ต เจ็ตทัวร์ จํากัด ด้ วยความอบอุ่นและเป็ นกันเองจากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ ตัวเมือง
ภูเก็ต โดยรถตู้ปรับอากาศ มาตรการรับมือช่ วงโควิดตามมาตรการสาธารณะสุ ข พนักงานคนขับรถตู้ตรวจวัด
ไข้ ก่อนขึน้ รถและตรวจวัดไข้ อยู่เสมอ, รักษาระยะห่ าง Social Distancing นั่งได้ สูงสุ ด 7 ท่ านต่ อ 1 รถตู้, มีจุด
บริการเจลล้างมืออยู่หน้ ารถ, พนักงานขับรถตู้ทาํ ความสะอาดเบาะทีน่ ั่งทุกครั้งหลังลูกค้ าลงไปเทีย่ วในแต่ ละ
สถานที่ , พนักงานคนขับรถตู้และผู้โดยสารสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาขณะนั่งอยู่ในรถตู้

จากนั้นนําท่ านแวะชมและถ่ ายรูปสุ สานหอย 75 ล้ านปี
เพื่อเป็ นที่ระลึก สุ สานหอย หรื อ ซากฟอสซิลหอย ที่มา
ทับถมรวมกันเป็ นชั้นหนาๆ แผ่นใหญ่ๆ คล้ายกับแผ่น
คอนกรี ต เมื่อเข้าดูใกล้ๆ ก็จะเห็นเปลือกหอยตัวเล็กๆ เกาะ
กันอยูเ่ ป็ นจํานวนมากอย่างชัดเจน โดยในการดูซากหอย
เหล่านี้ แบ่งให้ดูเป็ น 3 จุด พร้อมข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับ
หอยอย่างชัดเจน แต่เดิม เชื่อกันว่า หอยเหล่านี้ มีอายุ 75
ล้านปี แต่นกั ทรัพยากรธรณี ได้พิสูจน์แล้วว่า มีอายุ
ในช่วง 35 – 40 ล้านปี
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ..........ในจังหวัดกระบี่
วันทีส่ องของการเดินทาง: โรงแรม – รูปปั้นปูยกั ษ์ - รูปปั้นนกอินทรีย์ - ถํา้ ขนาบนํา้ - เกาะกลาง - ท้ องนาข้ าวสังข์ หยด - ศูนย์ ผลิตผ้ าปาเต๊ ะ - ศูนย์ OTOP เรือหัวโทง - โรงแรม
อาหาร : เช้ าโรงแรม / เทีย่ ง / -เช้ า
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รับท่ านจากโรงแรมทีพ่ กั เพือ่ ทํากระบี่ซิตที้ วั ร์ จากนั้นนํา
ท่านแวะถ่ายรู ปรูปปั้นปูยกั ษ์ และนกอินทรีย์ เพื่อเป็ นที่
ระลึก ณ เขาขนาบนํ้า ซึ่งใครมาจังหวัดกระบี่ไม่ควรพลาด
ที่จะมาเช็คอินถ่ายรู ป ณ จุดนี้ ให้ทุกท่านอิสระถ่ายภาพตา
มอธัยาศัย จากนั้นนําท่านล่องเรื อหางยาวชมธรรมชาติ
ริมฝั่งป่ าชายเลนชมวิถีชีวิตของและนําท่ าน  ขึน้ ชมถํา้
ขนาบนํา้ ประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
พิพิธภัณฑ์โบราณถํ้าหิ นเขาขนาบนํ้า ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน
ได้วา่ ที่นี่เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูค้ นหลายยุคหลายสมัย
ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
หลักฐานที่คน้ พบเป็ น โครงกระดูกมนุษย์โบราณ กระดูก
สัตว์ ภาชนะดินเผา รู ปวาดฝาผนังถํ้า และสันนิษฐานว่าได้
เกิดอุทกภัยเฉียบพลันอย่างรุ นแรง ซึ่งภายในถํ้า เป็ น
ลักษณะถํ้ามีปล่องอยูก่ ลางถํ้าให้แสงสว่าง มีหินงอก หิ น

เทีย่ ง

ย้อยสวยงาม มีจุดชมแหล่งโบราณ5 จุดด้วยกัน ซึ่งเป็ นการจําลองขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรี ยนรู ้ถึงวิถีชีวติ ของคน
โบราณ
จากนั้นนําท่านเดินทางเที่ยวเกาะกลาง นําท่านขึ้น
รถสามล้อ (รถสกายแล๊ป) เที่ยวรอบเกาะ ชมวิถีชุมชน
ถ้าหากใครชอบเที่ยววิถีชุมชน ชอบเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ท้องถิ่น ที่นี่จึงเป็ นจุดหมายที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเลยครับ
และเนื่องจากชาวบ้านบน เกาะกลาง นับถือศาสนาอิสลาม
เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ จึงควรทราบข้อปฏิบตั ิเบื้องต้นก่อนที่จะ
เดินทางขึ้นไปบนเกาะ อย่างเช่น ข้อห้าม 5 ส. คือ ห้ามดื่ม
สุ รา ห้ามนําสุ นขั ขึ้นเกาะ ห้ามนําสุ กรขึ้นเกาะ ห้ามใส่ สาย
เดี่ยว และ ห้ามพฤติกรรมเชิงชูส้ าว เป็ นต้น จากนั้นนําท่าน
สู่ ท้ องนาข้ าวสั งข์ หยด ของขึ้นชื่ออีกอย่างของที่นี่ ข้าว
สังข์หยด ของชาวเกาะกลาง เป็ นข้าวที่ผา่ นกระบวนการ
ปลูก การเก็บเกี่ยว โดยคนในชุมชนเอง ซึ่งมีความพิเศษ
ตรงที่พ้นื ที่ปลูกข้าวนั้นมีความเค็มของนํ้าทะเลผสมอยู่ ทํา
ให้มีความแตกต่างจากที่อื่น หุ งแล้วนุ่ม มีรสชาติดี และ มี
คุณค่าทางอาหารสูง
จากนั้นนําท่านเดินต่อไปยังศูนย์ ผลิตผ้าปาเต๊ ะ ดูการ
สาธิตและขั้นตอนการทําผ้าปาเต๊ะ และลงมือเพ้นท์ผา้
ปาเต๊ะด้วยตัวเอง แวะชมที่จาํ หน่ายผ้าปาเต๊ะ สามารถซื้อ
เป็ นของฝากแบบสําเร็ จรู ป หรื อ ซื้องานฝี มือตัวเองที่เพ้นท์
จากนั้นนําทุกท่านไปยัง จุดชมวิว ริมหาดคลองลุ เรี ยนรู ้
การทําเขื่อนไม้ไผ่กนั แนวตลิ่งและเป็ นแหล่งอนุบาลพันธุ์
สัตว์น้ าํ ปิ ดท้ายด้วยโปรแกรมเกาะกลาง นําท่านเดินทางสู่
 ศูนย์ สินค้าโอทอปแหล่ งผลิต "เรือหัวโทงจําลองบ้ านเกาะกลาง" ชมการสาธิตและวิธีการผลิตเรื อหัวโทง
จําลองและชม ช๊อป ที่ศูนย์ของฝากของที่ระลึกและจําหน่ายเรื อหัวโทงจําลอง ให้ทุกท่านได้อิสระซื้อของช้อป
ปิ้ งตามอธัยาศัย
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ห้ องอาหาร "ร้ านอาหารกระชังขนาบนํา้ วิวซีฟู้ด"
พร้ อมกับถ่ ายรู ปกับปลาปักเป้าโชว์และชมปลาหลายชนิดในกระชัง
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ..........ในจังหวัดกระบี่

วันทีส่ ามของการเดินทาง: สนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่
อาหาร : เช้ าโรงแรม / -- / -เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ทุกท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย พร้อมนัดหมายเวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
********************************************************************
อัตราค่ าบริการ สํ าหรับ 2 ท่ านขึน้ ไป
แพคเก็จทัวร์ กระบี่ 3วัน2คืน
ราคาท่ านละ 3,500 บาท
อัตรานีร้ วม
 รถตูป้ รับอากาศ จํานวนนัง่ ได้ไม่เกิน 7 ที่นงั่ ตามข้อกําหนด New Normal และพนักงานขับรถผูช้ าํ นาญเส้นทาง
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า
 ทัวร์เชิงวิถีชุมชน ณ เกาะกลางกระบี่ พร้อมอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าทิปพนักงานคนขับรถแล้วแต่ตามสิ นนํ้าใจของลูกค้า
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

