
 

รหัสโปรแกรม : 20156 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

แพ็คเกจทวัร ์ IAM_001 

ภเูก็ต – เกาะยาวนอ้ย   2 วนั 1 คืน 

สมัผสั 4 บรรยากาศ    “ เขา  ป่า  นา  เล “ 

 พรอ้มรถ รบัสง่ สนามบิน + City Tour ทวัรร์อบเมืองภเูก็ต  + ทวัรร์อบเกายาวนอ้ย 

+ ทรปิเท่ียวทะเล แบบฟินๆๆ +ด าน ้าชมปะการงั + ท่ีพกัโฮมเสตย ์ 1 คืน  

+อาหาร 3 ม้ือ   

    พิเศษสดุๆ เท่ียวชม ฟารม์ก ุง้มงักร 7 สี ท่ีใหญ่ท่ีสดุ   
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วนัท่ีแรก  ภเูก็ต – เกาะยาวนอ้ย - ฟารม์ก ุง้มงักร 7 ส ี– ด าน ้าชมปะการงัท่ีป่าเกาะ 



09.00 น. รถรบัท่านจากสนามบินภเูก็ต ชปู้าย   I AM HANA  เดินทางมุง่หนา้สูท่่าเรือบางโรง 

10.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือบางโรงโดยเรือสปีทโบท๊  น าทา่นเดินทางสู ่เกาะยาวนอ้ย 

10.30 น. ถึงท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวนอ้ย เก็บสมัภาระ และน าท่านเดินทางไปยงั ฟารม์กุง้มงักร  

- ชมฟารม์กุง้มงักร7สี  ธนาคารปูมา้ และปลาหลากหลายสายพนัธุแ์ละสาธิต

วิธีการใหอ้าหารปลา เที่ยวชมวิถีประมงพื้นบา้น  พกัผอ่นตามอธัยาศัยรบัลมทะเล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง (อาหารกลอ่งแบบปิกนิก) 

บ่าย เดินทางสู ่“หมูเ่กาะหอ้ง” หรือ “ ป่าเกาะแห่งอนัดามนั ”  (ทวัร ์5 เกาะ). 

 เกาะหอ้ง. เกาะลาดิง, เกาะผกัเบ้ีย, เกาะนอก , แหลมหาด  

- ด าน า้ชมปะการงั สมัผสัชายหาดท่ีไดร้บัรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เลน่

น า้ ชมฝูงปลาตา่งๆ  พกัผอ่นตามอธัยาศัย  ไดเ้วลาเดินทางกลบัสูเ่กาะยาวนอ้ย  

- เขา้ส ูท่ี่พกั ณ. บา้นอณัฐญา  บนเกาะยาวนอ้ย  ท่ีพกัแวดลอ้มไปดว้ยชมุชน

ทอ้งถ่ิน แบบชาวสวนบนเกาะยาวนอ้ย (หอ้งพกัสว่นตวั แนวโฮมเสตย)์  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในบรรยากาศท่ีแสนอบอ ุ่น ย้ิมรบักบัความเป็นมิตรของ

ผูค้นบนเกาะยาวนอ้ย  ( เมนชูาวเกาะ ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองแบบดัง้เดิม ) 

20.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศัย   Highlight!!!!!  หากท่านยงัไม่เหน่ือยกบัการเท่ียว เราขอ

แนะน าใหต้ะลยุราตรยีามค ่าคืนบนเกาะยาวนอ้ย ขบัรถชมวิวรบัลมริมหาด 

แวะชิมโรตีชาวเกาะท่ีอร่อยและไม่เหมือนท่ีใดแน่นอน!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  ทวัรช์าวเกาะ(เท่ียวรอบเกาะยาวนอ้ย) – เท่ียวยา่นเมืองเก่า ภเูก็ต CITY TOUR 



เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ แบบทอ้งถ่ิน   

เดินทางออกจากโรงแรมที่พกั น าทา่นสู ่Safari Koh yao (ทวัรร์อบเกาะยาวCity Tour) 

-เที่ยวฃม ชมุชน 150 ปี บา้นแหลมยาง เกาะยาวนอ้ย  

-ชมอโุมงคป่์าโกงกาง บา้นในคลอง 

-แวะจดุชมวิว ซิกเซน้ พนัลา้น 

-มหศัจรรย ์นาผืนสดุทา้ยแห่งอนัดามนัตดิกบัทะเล  

-ดื่มด า่บรรยากาศหมูบ่า้นชาวประมงแห่งแรกของเกาะยาว 

-จดุชมวิว บา้นท่าเขา 

-สวนมะพรา้วเศรษฐกิจพอเพียง 

-รา้นของฝากจากเกาะยาว “บา้นไร่ ปลายนา” 

Highlight!!!  พิเศษช่วง 14 ค ่า ถึง 16 ค ่า สามารถชมบ่อน ้าศกัด์ิ

สิทธ ์แห่งเดียวท่ีมีน ้าจืดผดุขึ้นมากลางทะเลน ้าเค็ม !!!  

(ขึน้อยู่กบัระดบัน า้ในทะเล) 

11.30 น.  อ าลาแลว้ชีวิตตดิเกาะ เพื่อออกเดินทางจากท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวนอ้ย สูต่วัเมือง

ภเูก็ต 

12.00 น. ถึงท่าเรือบางโรง จงัหวัดภเูก็ต เดินทางสู ่ซิตีท้วัร ์ภเูก็ต 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั  

บ่าย -จากนัน้เท่ียวชม “ย่านเมืองเกา่” ถนนถลาง ภเูก็ต ชมบา้นเรือนและตกึเกา่โบราณใน

เมืองภเูก็ต สไตล ์ชิโนโปรตกุีส สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและโปรตเุกสท่ี

ยงัคงความเป็นเอกลกัษณห์ลงเหลืออยู่ 

          - น าทา่นชมบรรยากาศบนที่สงูในเมืองภเูก็ต ยอดเขารงัจดุชมวิวทิวทศัน ์ใจกลาง

เมืองภเูก็ตท่ีสวยท่ีสดุเป็นอีกหนงึจดุส าคญัท่ีตอ้งหา้มพลาด 

      - จากนัน้ออกเดินทางเพ่ือนมสัการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวัดฉลอง พระคูบ้า้นคูเ้มือง

ของจงัหวัดภเูก็ต เพ่ิมความเป็นศิริมงคลใหช้ีวิต 

- จากนัน้ออกเดินทางชมพระอาทิตยต์ก ณ. แหลมพรมเทพ ซ่ึงถกูจดัใหเ้ป็น สถานท่ี

ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลกเลยทีเดียว 

18.00 น. ไดเ้วลาน าทกุทา่นสูส่นามบินนานาชาต ิภเูก็ต เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค าถึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 

 

อตัราค่าบรกิาร : คณะ 6-10 ท่าน  

 

ผูไ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ท่านละ 2,590 บาท  พกัเดียว เพิ่ม 600 บาท  

เด็ก อาย6ุ-12 ปี ท่านละ 1,790 บาท  พกัรวมกบัผูไ้หญ่ ไม่มีเตยีง  

 



อตัราน้ีรวม :  

 ท่ีพกัแบบ โฮมสเตย(์หอ้งส่วนตวั)  

 อาหารตามรายการระบ ุ

 อปุกรณด์ าน า้ตืน้, ชชูีพ 

 ประกนัอบุตัเิหต ุ,รถ-เรือ ตามรายการทวัร ์

 ท่ีพกั 1 คืน ตามรายการ 

 มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่ีคอยดแูละและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมอทุยาน และ คา่เขา้ชมส าหรบัคนไทย  
 

อตัราน้ีไม่รวม  : 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และหกั ณ.ท่ีจ่าย 3 %   

 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกจากเหนอืรายการ 

 คา่ธรรมเนียมอทุยานส าหรบั นกัท่องเท่ียวตา่งชาติ 

 คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบั ท่านละ  200 บาท  
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง เช่น ภยัธรรมชาติ . 

หรอื โรคระบาดท่ีสง่ผลต่อการเดินทาง  หากมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

หมายเหตุ  (กรุณาอ่านายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ)  

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง  

2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียว ปลอดภยัดา้น
สุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว  

3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั  

4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการน้ี  หรือยกเลิกการ เดินทาง ในกรณี
ท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

 5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ สภาพ
ภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 



การจองทวัร์และส ารองทีน่ั่ง 

 1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับ เงินของ
ท่าน  

2. ช าระค่าทวัร์ เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการ โอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด  

3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ เดินทาง 7 
วนั เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง  

การยกเลกิการเดินทาง  

เม่ือท่านตกลงช าระค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงทั้งหมดทุกขอ้แลว้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในทุกกรณี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


