
 
 
 
 
 
 
                             

รหัสทัวร ์AD03-43 

รหสัทวัร ์AD03-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา 

 

2  พงังา - ทา่เรอืสุระกุล (ท่าเรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศุลกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - ถ า้ลอด 

– เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– จุดชมววิเสม็ดนางช ี– ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ 

ทีพ่กัภูเก็ต                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 ทา่เรอืทบัละม ุ– อุทยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,ชมววิอา่วเกอืก ด าน ้าชมปะการัง เกาะบางู , เกาะ

บายู และ เกาะเมยีง) - ทา่เรอืทบัละม ุ
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ทีพ่กัภูเก็ต                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง  / เย็น 

4 วดัฉลอง หลวงพ่อแชม่ - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - รา้นของฝากคณุแมจู่ ้- กรุงเทพฯ                                                           

 อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 
 

วนัแรก         จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  

 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย จุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมีบรกิารแจก

หน้ากากอนามยัชนดิผ้าและเจลแอลกอฮอล์ จากน ัน้ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสุระกุล (ท่าเรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศุลกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - ถ า้ลอด –  

                     เขาพงิกนั - เขาตาปู เกาะเจมสบ์อนด ์- จุดชมววิเสม็ดนางช ี- ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ 

                                                                                                                         อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัพงังา เป็นจังหวัดทีม่ภีเูขาสลับซับซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต ้

แวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรอืท่าเรอืด่านศุลกากร น าท่านล่องเรอืเทีย่ว

อุทยานแห่งชาตอิ่าวพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะท าท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและ

เกาะทีม่ีรูปร่างแปลกตา ชมพืน้ที่ป่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลน

กวา้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นที่ของอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่

ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรือผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภเูขา

ลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลที่ก าเนิดจากแรงกัดเซาะของคลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้ง

ประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผ่านถ ้าเขา้

ออกไดทั้ง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผ่านไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเท่านัน้  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กุมภาพนัธ ์64 5,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กุมภาพนัธ ์64 5,999 1,500 36  

10-13 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  5,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 5,999 1,500 36  
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จากนัน้ลอ่งเรอืมาที่ เขาตาปู  เขาพงิกนั อยู่ในพื้นทีเ่ดยีวกัน เมือ่ขึน้จากเรือแลว้หันหนา้มองกลับไป

จะสามารถมองเห็นผืนน ้าสเีขยีวกับเขาตะปูที่มองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพที่สวยงาม น าท่านถ่ายภาพ

เช็คอนิรูปสวยๆ เขาตาปู หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา 

ลักษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอา่วพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ

คลา้ยกับตะปขูนาดยักษ์ถูกตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีูดมาถ่ายท า

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

ขนานนามอกีชือ่หนึง่ว่า James Bond Island นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปไูดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชม

จากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทางเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตให ้

นักท่องเที่ยวล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนที่จมอยู่ใตท้ะเลถูกน ้าทะเลกัด

เซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกดิขึน้ 

เขาพงิกนั ภูเขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอา่วพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจาก

ภเูขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภเูขาสองลกูที่แนบยดึตดิกัน เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขา 

เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภเูขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐานเคลือ่น

ออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภเูขาลูกเดมิทีม่ีลักษณะคลา้ยถูก

ของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแตย่ังไม่ไดถู้กแยกออกจากกันกลับถูกปลอ่ยใหย้ังคงแนบ

ชดิตดิกันจนถูกเรยีกว่า เขาพงิกัน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่กาะปันหย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

บา่ย เกาะปันหย ีหรอืบา้นกลางน ้า ชือ่นี้มทีีม่าเนื่องจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปี

กอ่น เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่
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จะตัง้บา้นเรือน ค าว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมู่บา้นที่ตัง้เรียงราย อยู่บนทะเลมีทีด่นินิด

เดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที่ สรา้งมัสยดิและกุโบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้น

แทบทั้งหมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหินปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมง

พื้นบา้น บนเกาะปันหยีนัน้มีทัง้โรงเรียน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่

ระลกึมากมาย และเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสนิคา้ที่ระลกึจ าหน่าย เช่น 

ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ที่ท ามา จากหอยมุก และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ 

อกี เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเที่ยวมักนยิมมาทานอาหารกลางวันที่

เกาะปันหย ีน าท่านกลับสู่ท่าเรือ อกีหนึ่งความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ 

แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งนี้มาจาก

ความตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าให ้

สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นที่เที่ยวไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมววิ

เสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยที่สดุจุดหนึง่ ทีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็น

จุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยู่ถงึกอ่นเสม็ดนางช ีบตูคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีุดชมววิและทีพ่ัก

ในรูปแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนาง

ชบีูตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่ักทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดค้า้งคนืสามารถ

ขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวร์น าท่านชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีตูคิ อสิระ

ถ่ายรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียง

แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแห่งไข่มุกอนัดามนั เคย

เป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์และมีความมั่งคั่งจากการท าเหมืองแร่ดบีกุ ภเูก็ตมแีร่ดบีกุมากทีส่ดุในประเทศไทย 

ซึง่การขุดแร่ดบีุกที่ภูเก็ต มีประวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภูเก็ตอยู่ที่ ตัวเกาะที่มี

ลักษณะเวา้เป็นอ่าวไปท่ัวเกาะ ซึง่ท าใหเ้กดิชายหาดที่สวยงามมากมาย เดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ 

ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต ้

สดุของเกาะภเูก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้ง

ทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหาน

และเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยท่ัวไป นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยว

หรือพักที่หาดใด พอช่วงใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติย์ตกที่แหลมพรหมเทพ หากมาเที่ยวในวันที่

อากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มีเมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาใน

ฤดูรอ้นมีทุ่งหญา้สทีองขึน้ปกคลมุสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นใน
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ฤดฝูนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว 

กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

หลงัทานอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม        ทา่เรอืทบัละมุ - อุทยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,ชมววิอา่วเกอืก ด าน ้าชมปะการัง เกาะบางู ,  

                     เกาะบายู และ เกาะเมยีง) - ทา่เรอืทบัละมุ                                      อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละมุ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1ช่ัวโมง) 

08.00 น. เดนิทางถงึท่าเรือท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

08.30 น. น าทา่นลงเรอื Speed Boat  มุ่งหนา้สู่ อุทยานหมู่เกาะสมิลินั (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

1.30 ช่ัวโมง) เดนิทางมาถงึ เกาะ 8 หรือ เกาะสมิลินั เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในหมู่เกาะสมิลิัน มธีรรมชาตบิน

ชายฝ่ังทัง้หาดทรายขาวละเอยีดสวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบูรณ์ทัง้ปะการัง กัลปังหา และ

ปลาหลากสลีัน ดา้นทศิเหนือของเกาะมหีนิใบเรอื จุดชมววิอันเป็นทีเ่ลือ่งชือ่บนเนนิเขารมิหาด ทีส่ามารถ

เดนิไปชมววิได ้นับเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมิลิันหรือเกาะแปด สามารถมองเห็นววิ อ่าวเกอืก(Donald 

Duck Bay) ซึง่โอบลอ้มไปดว้ยกองหนิขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา อสิระใหท่้าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บน

หาดทรายสขีาวบรสิุทธิ ์จากนัน้น าทุกท่าน ด าน า้จุดแรก ที่ เกาะ9 หรอื เกาะบางู ชมพันธุป์ลาหายาก 

และฝูงปลาขนาดใหญ่ เป็นจุดยอดฮติในการถ่ายภาพน ้าสคีรามเขม้ตัดกับกองหนิสวยงามตระการตา 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการอุทยานหมูเ่กาะสมิลินั (มือ้ที ่5)   

บา่ย น าทุกท่านออกมา ด าน า้จุดทีส่อง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดด าน ้าตืน้ที่ข ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลิัน 

เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทักทายกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ  

จากนัน้น าทุกท่าน ด าน า้จุดทีส่าม ซึง่เป็นจุดสุดทา้ย ที่ เกาะ 4 หรือ เกาะเมยีง เกาะที่มีชายหาดอัน

งดงามถึงสองชายหาด สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกจิกรรมต่างๆบน

ชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือด าน ้าตื้นชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม ไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืทบัละมุ ถงึท่าเรอืทับละมุ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  

 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่      วดัฉลอง ไหวห้ลวงพอ่แช่ม - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - รา้นของฝากคุณแมจู่ ้- กรุงเทพฯ                                                                                            

                                                                                                                        อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 เดนิทางสู่ วดัฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสรา้งขึน้ในช่วงตน้

ศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อช่วง ผู ้

ก่อตัง้วัดฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมี

ชือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจีน (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมือง

แร่ทีไ่ดก้อ่เหตจุลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดทีม่ีความสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรม
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สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่างยิง่ น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป เช็คอนิสวยๆที ่ Phuket old 

town  ย่านเมอืงเก่าภูเก็ต สุดคลาสสคิ ชมตกึชโินโปตุกสี หลากหลายสีสัน ชมอาคารบา้นเรือน ตกึ

สวยๆ ซึง่ตกึเหลา่นี้ถูกสรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท า

ใหเ้กดิเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มี

มากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง โดยย่านเมอืงเกา่นี้จะ

สวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท่้านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่า

อันเป็นเสน่หท์างประวัตศิาสตร์ของเมืองภูเก็ต น าท่านแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคุณแม่จู ้ของฝาก

เมอืงภูเก็ต มีของฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ 

เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

จากนั้นเดนิทางต่อกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) ถงึกรุงเทพฯ พรอ้มความ

ประทับใจครัง้  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
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เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
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• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


