
                             

CODE: ITH82 ภูเก็ตเกยตืน้… ภเูก็ต พงังา 4วนั 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา 
 

2  พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศุลกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา –  
ถ า้ลอด – เขาพงิกนั - เขาตาปู เกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปันหย ี- เสม็ดนางช ี– ภเูก็ต - วดัฉลอง 
หลวงพอ่แชม่ – ทีพ่กัภเูก็ต        อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 ทวัร ์Speed Boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน า้ เลน่น า้ ชมฝงูปลา (หรอื เลอืกซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพีี
อา่วมาหยา อา่วปิเละ ทะเลสมีรกต) - แหลมพรหมเทพ – ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town  
อาหารเชา้ / เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง) 

4 รา้นของฝากคณุแมจู่ ้– สรุาษฎรธ์าน ีถา่ยรปูเขือ่นรชัชประภา - กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 



                             

 
** Option Tour :กรณีเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่ เกาะพพี ีอา่วมาหยา ปิเละ ทะเลสมีรกต

ทีส่วยงาม เพิม่ทา่นละ 999 บาท ** 
 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  

 
 

18.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจก

หนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล์ จากน ัน้ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสรุะกุล (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศุลกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา –  

                     ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปนัหย ี– เสม็ดนางช ี– ภเูก็ต - วดัฉลอง 

                     หลวงพอ่แชม่ – ทีพ่กัภเูก็ต         เชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัพงังา เป็นจังหวัดทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต ้
แวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

 
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืสรุะกุล (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศุลกากร น าท่านลอ่งเรอืเทีย่ว
อุทยานแห่งชาตอิา่วพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาทีจ่ะท าท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและ

เกาะทีม่รีูปร่างแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลน
กวา้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นที่ของอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่
ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรือผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขา

ลกัษณะเกาะทะล ุเป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกัดเซาะของคลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้ง
ประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผ่านถ ้าเขา้
ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผ่านไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้  
 
 
 

 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ 

3-6 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

9-12 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 

31 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้ลอ่งเรอืมาที ่เขาตาป ู เขาพงิกนั อยู่ในพื้นทีเ่ดยีวกัน เมื่อข ึน้จากเรือแลว้หันหนา้มองกลับไป

จะสามารถมองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปูทีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพ
เช็คอนิรูปสวยๆ เขาตาปู หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา 
ลกัษณะเป็นแทง่หนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอ่าวพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ

คลา้ยกบัตะปูขนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีูดมาถ่ายท า
ในปี พ.ศ. 2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และไดร้ับการ

ขนานนามอกีชือ่หนึง่ว่า James Bond Island นักทอ่งเทีย่วสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรือ หรือชม
จากสนัดอนของเกาะเขาพงิกัน และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทางเจา้หนา้ทีอุ่ทยานไม่อนุญาตให ้
นักท่องเทีย่วล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากสว่นทีจ่มอยู่ใตท้ะเลถูกน ้าทะเลกัด

เซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกันอันตรายทีอ่าจเกดิข ึน้ 
เขาพงิกนั ภเูขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจาก

ภเูขาอืน่ใดทัง้ส ิน้ โดยมลีกัษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขา 
เกดิจากการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐานเคลือ่น
ออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตใุหแ้ทง่หนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภเูขาลกูเดมิทีม่ีลักษณะคลา้ยถูก

ของมคีมตดัเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแตย่ังไม่ไดถ้กูแยกออกจากกนักลบัถกูปลอ่ยใหย้ังคงแนบ
ชดิตดิกนัจนถกูเรยีกว่า เขาพงิกนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่กาะปนัหย ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย เกาะปนัหย ีหรอืบา้นกลางน ้า ชือ่นี้มทีีม่าเนื่องจาก“โตะ๊บาบู” ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปี

กอ่น เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที ่เหมาะสมที่
จะตัง้บา้นเรอืน ค าว่า “ปันหย”ี แปลว่า “ธง” มีลักษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ัง้เรียงราย อยู่บนทะเลมีทีด่นินดิ

เดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมัสยดิและกุโบว ์ชาวเกาะสว่นใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้น
แทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมง
พื้นบา้น บนเกาะปันหยีนัน้มีทัง้โรงเรียน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่

ระลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เช่น 
ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยังมีผลติภัณฑอ์ื่น ๆ 

อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิมมาทานอาหารกลางวันที่
เกาะปันหยี น าท่านกลับสูท่่าเรือ อีกหนึง่ความ Unseen บนเกาะปนัหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ 
แหง่เดยีวในประเทศไทย ซ ึง่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจาก

ความตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าให ้
สนามฟตุบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยีอีกดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่จุดชมววิ



                             

เสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของอ่าวพังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็น

จุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตวัเสม็ดนางช ีจะอยู่ถงึกอ่นเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมีจุดชมววิและทีพ่ัก
ในรูปแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถดัจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนาง

ชบีูตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่ักทัง้แบบรีสอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถ
ขึน้ไปชมววิถา่ยภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทวัรน์ าทา่นชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีูตคิ อสิระ
ถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศยั 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพียง

แห่งเดยีวในประเทศไทยทีม่ีสถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแหง่ไขมุ่กอนัดามนั เคย

เป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจนแ์ละมคีวามมั่งคัง่จากการท าเหมอืงแร่ดบีุก ภูเก็ตมีแร่ดบีุกมากทีส่ดุในประเทศไทย 

ซึง่การขุดแร่ดบีุกทีภู่เก็ต มีประวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภูเก็ตอยู่ที ่ตัวเกาะที่มี

ลกัษณะเวา้เป็นอ่าวไปทัว่เกาะ ซึง่ท าใหเ้กดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัฉลองหรอื

วดัไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสรา้งข ึน้ในช่วงตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดที่

ใหญ่ทีส่ดุในจังหวัดภเูก็ต น าทา่นแวะนมัสการ หลวงพอ่แชม่และหลวงพอ่ชว่ง ผูก้อ่ต ัง้วดัฉลอง เพื่อ

เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมีชือ่เสยีงทางดา้นการ

ปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภเูก็ตตอ่สูก้บัพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมืองแร่ทีไ่ดก้่อเหตุจลาจล

ในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดีย์ที่ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุของ

พระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่างยิง่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

หลงัทานอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

วนัทีส่าม        ทวัร ์Speed Boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน า้ เลน่น า้ ชมฝงูปลา (หรอื เลอืกซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ี

                     อา่วมาหยา อา่วปิเละ ทะเลสมีรกต ) - แหลมพรหมเทพ – ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town   

                      เชา้, เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพือ่น่ังเรอื Speed boat เทีย่วเกาะไข ่

 ด าน า้เกาะไข ่  
10.00 น.  เดนิทางถงึทา่เรอื ท าการเชค็อนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.30 น.  ออกเดนิทางจากทา่เรอืมุ่งหนา้สูเ่กาะไขน่อก โดยเรอืสปีดโบ๊ท เป็นเกาะทีม่นี ้าทะเลสใีส และหาดทราย

สขีาวสะอาด ท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และชมฝูงปลาทีส่วยงาม จากนัน้ท่านสามารถพักผ่อนได ้

ตามอัธยาศยั  

12.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะไขน่อก มุ่งหนา้สูเ่กาะไขใ่น สนุกสนานกบักจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และว่ายน ้า

กบัฝูงปลาทีส่วยงามหลากหลายชนดิ  

   บรกิารอาหารกลางวนั (บรกิารแบบขา้วกลอ่ง) (มือ้ที ่5) 

14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหนา้กลับสูท่่าเรือ สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผ่อน

ตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ีอ่าวมาหยา ช าระเพิม่ทา่นละ 

999 บาท (เรอืไม่มอีอกทกุวันขึน้อยู่กบัจ านวนคน/สภาพอากาศ) 
09.30น. เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.00น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่เกาะพพีดีอน เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในหมู่เกาะพพีี เกาะสวรรค์แห่งการดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วทัว่มุมโลก แวะท ากจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพีดีอน (บรกิารแบบขา้วกลอ่ง) 

บา่ย จากนัน้ทา่นสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุ่ง

หนา้สูเ่กาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทศันียภาพความสวยงามของอา่วปิเละ, ถ ้ารังนก แวะท ากจิกรรมด าน ้าชม

ความอุดมสมบูรณ์ใตท้อ้งทะเล จากนัน้ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวทีม่ชี ือ่เสยีง

ระดบัโลก หลงัจากถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999 

17.00น. เดนิทางกลบัถงึทา่เรอื จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่ักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัยและเดนิทางต่อสูแ่หลมพรหม

เทพ, ย่านเมอืงเกา่ภเูก็ต 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจาก

รายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดย

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
เย็น น าท่านเดนิทางสู่แหลมพรหมเทพ น าท่านไปชมพระอาทติย์ตกดนิยามเย็น จัดเป็นหนึ่งในจุดชม

อาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 

กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นแหลมโคง้ไลร่ะดบัทอดตวัสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรก
อยู่เรยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดใน

ยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทัว่ไป นักทอ่งเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่วหรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากันมาชม
พระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มีเมฆนอ้ย บรรยากาศพระ
อาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุง่หญา้สทีองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก 

มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นในฤดฝูนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็น
โขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระถา่ยภาพตาม

อัธยาศัย น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป เช็คอนิสวยๆที ่ Phuket old town  ย่านเมอืงเกา่ภูเก็ต สดุ
คลาสสคิ ชมตกึชโินโปตุกสี หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรือน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งใน
สมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมืองแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึที่มีการ

ผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตวั อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาด
คอืไปถา่ยรูปกบัหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง โดยย่านเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้กลางวันและ

กลางคืน ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทาง
ประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต อสิระอาหารเย็นใหท้า่นเลอืกทานอาหารอรอ่ยๆตามอธัยาศยั หลาด
ใหญ ่(ถนนคนเดนิ) เปิดเฉพาะวนัอาทติย ์ต ัง้แต ่16.00 – 22.00 น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่           รา้นของฝากคณุแมจู่ ้– สรุาษฎรธ์าน ีถา่ยรปูเขือ่นรชัชประภา - กรงุเทพฯ 

                     เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น าทา่นแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคณุแมจู่ ้ของฝากเมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง 

เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยหลังจากนัน้เดนิ

ทางผ่านจังหวัดสรุาษฎรธ์านี น าทา่นแวะถา่ยรูป เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรยีกดัง้เดมิว่า เขือ่นเชีย่วหลาน 

ซึง่มคีวามโดดเด่นเลือ่งชือ่ในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผืนป่าอันเขยีวขจ ี

และโดยเฉพาะอย่างยิง่กับความงามของภูเขาหนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส จนท าใหไ้ดร้ับ

ฉายาว่าเป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เนื่องจากมหีลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิทวิทัศน์คลา้ยเมืองกุย้หลนิสถานที่

ทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงจนี น าทา่นเทีย่วชมววิทวิทศันเ์หนอืเขือ่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
จากนั้นเดนิทางต่อกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง) ถงึกรุงเทพฯ พรอ้มความ

ประทบัใจครัง้  

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 
 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 500 บาท 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่
มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



                             

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


