
                             

CODE: W21 ITH82 ภูเก็ตเกยตืน้… ภูเก็ต พังงา 4วนั 2คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 

วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา 
 

2  พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเท่ียวอา่วพังงา –  
ถ้ำลอด – เขาพิงกัน - เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ - เกาะปันหย ี- เสม็ดนางช ี– ภูเก็ต - วดัฉลอง 
หลวงพ่อแช่ม – ท่ีพักภูเก็ต        อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น  

3 ทัวร์ Speed Boat เทีย่วเกาะไข่ ดำน้ำ เล่นน้ำ ชมฝูงปลา (หรือ เลือกซื้อ Option ทัวร์เกาะพีพี
อ่าวมาหยา อ่าวปเิละ ทะเลสีมรกต) - แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่า Phuket old town  
อาหารเช้า / เที่ยง (แบบข้าวกล่อง) 

4 ร้านของฝากคณุแมจู่้ – สุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเขือ่นรัชชประภา - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้า / เที่ยง 

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผูจ้ัดที่นั่งเทา่นั้น 



                             

 
** Option Tour :กรณีเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่ม เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละ ทะเลสีมรกต

ที่สวยงาม เพิ่มท่านละ 999 บาท ** 
 

วันแรก         จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา  

 
 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

และอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจก

หน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ จากน้ันออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วันที่สอง        พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา –  

                     ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชี – ภูเก็ต - วัดฉลอง 

                     หลวงพ่อแช่ม – ท่ีพักภูเก็ต         เช้า, เที่ยง,เย็น 
 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเปน็แนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้
แวะทานอาหารเช้า พร้อมทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 

 
   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  
 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร นำท่านล่องเรือเที่ยว
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงาท่ีจะทำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและ

เกาะท่ีมีรูปร่างแปลกตา ชมพื้นท่ีป่าชายเลนผืนใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลน
กว้างใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน้ำของป่าชายเลน นำท่านนั่งเรือผ่านไปยัง ถ้ำลอด เป็นภูเขา

ลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ้ำทะเลท่ีกำเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่นทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ้ำกว้าง
ประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำท่ีสวยงาม สามารถนั่งเรือลอดผ่านถ้ำเข้า
ออกได้ท้ังสองด้าน เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านได้แต่จะลอดถ้ำได้เฉพาะช่วงท่ีน้ำลงเท่านั้น  
 
 
 

 
 
 

 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

3-6 กันยายน 63 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

 

1,500 36 

9-12 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 4,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นล่องเรือมาท่ี เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน เมื่อขึ้นจากเรือแล้วหันหน้ามองกลับไป

จะสามารถมองเห็นผืนน้ำสีเขียวกับเขาตะปูท่ีมองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพท่ีสวยงาม นำท่านถ่ายภาพ
เช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนดิ์  เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา 
ลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่ปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ

คล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นสถานท่ีมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาถ่ายทำ
ในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และได้รับการ

ขนานนามอีกช่ือหนึ่งว่า James Bond Island นักท่องเท่ียวสามารถชมเขาตะปูได้ระยะไกลจากเรือ หรือชม
จากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน และไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้  ทางเจ้าหน้าท่ีอุทยานไม่อนุญาตให้
นักท่องเท่ียวล่องเรือเข้าไปดูเขาตะปูใกล้ๆโดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนท่ีจมอยู่ใต้ทะเลถูกน้ำทะเลกัด

เซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะล้มลงมาได้และเพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
เขาพิงกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพังงา มีลักษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจาก

ภูเขาอื่นใดท้ังส้ิน โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกท่ีแนบยึดติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา 
เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต่ำลง ฐานเคลื่อน
ออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกท่ีแตกออกตั้งเอียงพิงภูเขาลูกเดิมท่ีมีลักษณะคล้ายถูก

ของมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยังไม่ได้ถูกแยกออกจากกันกลับถูกปล่อยให้ยังคงแนบ
ชิดติดกันจนถูกเรียกว่า เขาพิงกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  

บ่าย เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ำ ช่ือนี้มีท่ีมาเนื่องจาก“โต๊ะบาบู” ผู้นำชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปี

ก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกท่ีอพยพ มาด้วยกันรู้ว่าเป็นสถานท่ี เหมาะสมท่ี
จะตั้งบ้านเรือน คำว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลักษณะเป็นหมู่บ้านท่ีตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีท่ีดินนิด

เดียวซึ่งเอาไว้เป็นท่ี สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้าน
แทบท้ังหมดด้านหน้าของหน้าผาหินปูนเหนือน้ำทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมง
พื้นบ้าน บนเกาะปันหยีนั้นมีท้ังโรงเรียน สถานีอนามัย มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของท่ี

ระลึกมากมาย และเป็นแหล่งท่ีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินค้าท่ีระลึกจำหน่าย เช่น 
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กำไล แหวน ท่ีทำมา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

อีก เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเท่ียวมักนิยมมาทานอาหารกลางวันท่ี
เกาะปันหยี นำท่านกลับสู่ท่าเรือ อีกหนึ่งความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ำ 
แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจาก

ความตั้งใจของเด็กๆในชุมชน และประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ทำให้
สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นท่ีเท่ียวไฮไลท์ของเกาะปันหยีอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว



                             

เสม็ดนางชี อยู่บ้านเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดจุดหนึ่ง ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดพังงา สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งเป็น

จุดชมวิวดั้งเดิมท่ีเปิดตัวเสม็ดนางชี จะอยู่ถึงก่อนเสม็ดนางชี บูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมวิวและท่ีพัก
ในรูปแบบเต้นท์ให้บริการ ถัดจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสม็ดนาง

ชีบูติค ซึ่งให้บริการในรูปแบบท่ีพักท้ังแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ค้างคืนสามารถ
ขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ ทัวร์นำท่านชมวิว จุดชมเสม็ดนางชีบูติค อิสระ
ถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียง

แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีสถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ได้ช่ือว่าเป็น ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน เคย

เป็นดินแดนท่ีรุ่งโรจน์และมีความมั่งคั่งจากการทำเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากท่ีสุดในประเทศไทย 

ซึ่งการขุดแร่ดีบุกท่ีภูเก็ต มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปีมาแล้วมนต์เสน่ห์ของภูเก็ตอยู่ท่ี ตัวเกาะท่ีมี

ลักษณะเว้าเป็นอ่าวไปท่ัวเกาะ ซึ่งทำให้เกิดชายหาดท่ีสวยงามมากมาย นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลองหรือ

วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 เป็นวัดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง เพื่อ

เป็นสิริมงคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพ่อท้ังสองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีช่ือเสียงทางด้านการ

ปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาวจีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ท่ีได้ก่อเหตุจลาจล

ในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดท่ีมีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจ้า มีงดงามเป็นอย่างยิ่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 

หลังทานอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ท่ีพัก: Twin Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 



                             

วันท่ีสาม        ทัวร์ Speed Boat เที่ยวเกาะไข่ ดำน้ำ เล่นน้ำ ชมฝูงปลา (หรือ เลือกซ้ือ Option ทัวร์เกาะพีพี 

                     อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ทะเลสีมรกต ) - แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่า Phuket old town   

                      เช้า, เที่ยง (แบบข้าวกล่อง) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 

 นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อนั่งเรือ Speed boat เที่ยวเกาะไข่ 

 ดำน้ำเกาะไข่   
10.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟัง

บรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคเุทศก์  

10.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก โดยเรือสปีดโบ๊ท เป็นเกาะท่ีมีน้ำทะเลสีใส และหาดทราย

สีขาวสะอาด ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และชมฝูงปลาท่ีสวยงาม จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้

ตามอัธยาศัย  

12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะไข่นอก มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และว่ายน้ำ

กับฝูงปลาท่ีสวยงามหลากหลายชนิด  

   บริการอาหารกลางวัน (บริการแบบข้าวกล่อง) (มื้อที่ 5) 

14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พักแรม พักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:ท่านสามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ชำระเพิ่มท่านละ 

999 บาท (เรือไม่มีออกทุกวันขึ้นอยู่กับจำนวนคน/สภาพอากาศ) 

09.30น. เดินทางถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟัง

บรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  

10.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูด

นักท่องเท่ียวท่ัวมุมโลก แวะทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน (บริการแบบข้าวกล่อง) 

บ่าย จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของท่ีระลึก จากนั้นมุ่ง

หน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก แวะทำกิจกรรมดำน้ำชม

ความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล จากนั้นล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999 

17.00น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นนำท่านเข้าท่ีพักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัยและเดินทางต่อสู่แหลมพรหม

เทพ, ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจาก

รายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 
เย็น นำท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ นำท่านไปชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น จัดเป็นหนึ่งในจุดชม

อาทิตย์ตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองไทย เป็นแหลมท่ีอยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 

กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลท่ีขึ้นแทรก
อยู่เรียงรายตามต้นหญ้าท่ีพัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดใน

ยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ โดยท่ัวไป นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเท่ียวหรือพักท่ีหาดใด พอช่วงใกล้เย็นพากันมาชม
พระอาทิตย์ตกท่ีแหลมพรหมเทพ หากมาเท่ียวในวันท่ีอากาศดี ท้องฟ้าเปิด มีเมฆน้อย บรรยากาศพระ
อาทิตย์ตกท่ีแหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก 

มองเห็นเกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามัน ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็น
โขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสีขาว กระทบโขดหินอย่างงดงาม อิสระถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆท่ี  Phuket old town  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุด
คลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างใน
สมัยท่ีชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดเป็นตึกท่ีมีการ

ผสมผสานท้ังฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ท่ีควรไปก็มีมากมาย และท่ีห้ามพลาด
คือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาท่ีตั้งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามท้ังกลางวันและ

กลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต อิสระอาหารเย็นให้ท่านเลือกทานอาหารอร่อยๆตามอัธยาศัย หลาด
ใหญ่ (ถนนคนเดิน) เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 16.00 – 22.00 น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ท่ีพัก: Twin Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี            ร้านของฝากคุณแม่จู้ – สุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเข่ือนรัชชประภา - กรุงเทพฯ 

                     เช้า, เที่ยง  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 6) 

นำท่านแวะซ้ือของฝากกันที่ ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นช่ือมากมายหลายอย่าง 

เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด,แกงไตปลา,ขนมเต้าส้อ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหลังจากนั้นเดิน

ทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านแวะถ่ายรูป เข่ือนรัชชประภา มีช่ือเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเช่ียวหลาน 

ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องช่ือในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบท่ีสวยใส จนทำให้ได้รับ

ฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมท่ีมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ายเมืองกุ้ยหลินสถานท่ี

ท่องเท่ียวช่ือดังของเมืองจีน นำท่านเที่ยวชมวิวทิวทัศน์เหนือเข่ือนถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 

จากนั้นเดินทางต่อกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) ถึงกรุงเทพฯ พร้อมความ

ประทับใจครั้ง  

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ

ปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรอืเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 500 บาท 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  
เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินคา่

มัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 



                             

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

 


