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ประเพณีถอืศลีกนิผกั (เทศกาลกนิเจ)จงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 

 

พกัเมอืงภเูก็ต 1 คนื เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.00น.- ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  
 

2 พงังา - ทา่เรอืสุระกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา -  
ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปนัหย ี- จดุชมววิเสม็ดนางชบีทูคี - 
ภเูก็ต - วดัฉลอง - แหลมพรหมเทพ  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

3  ชมประเพณีถอืศลีกนิผกั (เทศกาลกนิเจ) จงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 (เต็มวนั)  
หรอืซือ้ Option ทวัรด์ าน า้เกาะไข ่หรอืซือ้Option ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา - รา้นของฝาก - 
กรงุเทพฯ                                     อาหารเชา้               



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2 – 6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

16-18 ตลุาคม 63 2,999  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36 

22-24 ตลุาคม 63 2,999 1,500 36 

23-25 ตลุาคม 63 2,999 1,500 36 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ  

 
 

18.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จ.พงังา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ11

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศลุกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา –  

                     ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปนัหย ี– จดุชมววิเสม็ดนางชบีทูคี –  

                     ภเูก็ต  - วดัฉลอง - แหลมพรหมเทพ       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

 
เชา้ เดนิทางถงึ จ.พงังา แวะจดุพักรถท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  
  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

เดนิทางสู ่ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศลุกากร น าท่านลอ่งเรอืเทีย่วอุทยาน
แหง่ชาตอิา่วพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาทีจ่ะท าท่านตืน่ตาตื่นใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะที่มี
รูปร่างแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้ง
ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทยในปัจจุบัน พืน้ทีข่องอทุยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 
42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรอืผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขาลักษณะ
เกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกัดเซาะของคลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 
50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผ่านถ ้าเขา้ออกได ้
ทัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผา่นไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้ จากนัน้ลอ่งเรอื
มาที่ เขาตาปู  เขาพงิกนั อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมือ่ขึน้จากเรือแลว้หันหนา้มองกลับไปจะสามารถ
มองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปทูีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นถา่ยภาพเชค็อนิรปูสวยๆ เขาตาปู หรอื เกาะตาปู หรอื เกาะเจมสบ์อนด ์เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแทง่หนิใหญปั่กอยูใ่นทะเลบรเิวณปากอา่วพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็น
เป็นลักษณะคลา้ยกบัตะปขูนาดยกัษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลี
วดูมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) 



                             

และไดรั้บการขนานนามอกีชือ่หนึง่ว่า James Bond Island นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปไูดร้ะยะไกล
จากเรอื หรอืชมจากสนัดอนของเกาะเขาพงิกนั และไมส่ามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทางเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน
ไมอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืเขา้ไปดูเขาตะปใูกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนือ่งจากสว่นทีจ่มอยูใ่ตท้ะเลถูก
น ้าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพือ่ป้องกันอันตรายที่
อาจเกดิขึน้ เขาพงิกนั ภเูขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตาก
แตกตา่งจากภเูขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอด
เขาสูต่นีเขา เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภเูขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง 
ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีที่แตกออกตัง้เอียงพงิภูเขาลูกเดมิที่มี
ลักษณะคลา้ยถูกของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแต่ยังไมไ่ดถู้กแยกออกจากกันกลับถูก
ปลอ่ยใหย้งัคงแนบชดิตดิกนัจนถกูเรยีกวา่ เขาพงิกนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เกาะปนัหย ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   ถงึ เกาะปนัหย ี   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
 

บา่ย เกาะปนัหย ีหรอื บา้นกลางน า้ ชือ่นีม้ทีีม่าเนือ่งจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนเีซยีอพยพมาเมือ่ 200 
ปีกอ่น เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกนัรูว้า่เป็นสถานที ่เหมาะสมที่
จะตัง้บา้นเรอืน ค าว่า “ปันหย”ี แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมทีีด่นินดิ
เดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมัสยดิและกโุบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมูบ่า้น
แทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมง
พืน้บา้น บนเกาะปันหยนัีน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่
ระลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เชน่ 
ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมกุ และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ 
อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิมมาทานอาหารกลางวันที่
เกาะปันหย ีน าท่านกลับสูท่่าเรอื อกีหนึง่ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ 
แหง่เดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟตุบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งนี้มาจาก
ความตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าให ้
สนามฟตุบอลกลางทะเลแหง่นี ้เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 จากนัน้เดนิทางสู ่จดุชมววิเสม็ดนางช ีจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ จ.พังงา สามารถ
มองเห็นทัศนยีภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม จดุววิม ี2 จดุ จดุแรกคอื จดุชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็น
จดุชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยูถ่งึกอ่นเสม็ดนางช ีบตูคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีุดชมววิและทีพั่ก
ในรปูแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจดุชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จดุชมววิของเสม็ดนาง
ชบีตูคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพั่กทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดค้า้งคนืสามารถ
ขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ าท่านชมววิ จุดชมววิเสม็ดนางชบีูทีค 
อสิระถา่ยรปูเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ.ภเูก็ต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง)น าท่านเดนิทางสู ่วดัฉลองหรอื

วดัไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดที่
ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก้อ่ต ัง้วดัฉลอง 
เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพอ่ทัง้สองเป็นอยา่งยิง่ เนือ่งจากมชีือ่เสยีงทางดา้น
การปรุงยาสมนุไพร และชว่ยเหลอืชาวภเูก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้อ่เหตุ
จลาจลในชว่งปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ี่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพทุธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่งยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์ก
ดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจดุชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ต
ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้ง
แวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน 
สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป นักทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเทีย่วหรอืพักทีห่าด
ใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้า
เปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุง่หญา้
สทีองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นในฤดูฝนจะเป็นสี

เขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขด
หนิอยา่งงดงาม อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 



                             

ทีพ่กั: Twin Hotel Phuket หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        ประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 (เต็มวนั)  

                                 หรอืซือ้ Optionทวัรด์ าน า้เกาะไข ่หรอืซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา – รา้นของฝาก –  

                     กรงุเทพฯ       อาหารเชา้                                           

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นเขา้ร่วมงานประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภูเก็ต ประจ าปี 2563 ตรงกับวันที่ 17 -25 
ตุลาคม 2563 รวมเป็นเวลา 9 วัน ถอืว่าเทศกาลกนิเจ จ.ภเูก็ตนัน้จัดไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่อกีแห่งหนึง่ของ
ประเทศไทย แต่งานถือศีลกนิผักปีนี้งดพธิีกรรมแสดงอภนิิหารสารพัดชนดิเลกิหมดทัง้ ลุยไฟ-อาบ
น ้ามัน เปลีย่นรูปแบบใหมต่อบรับ New Normal ป้องกันโควดิ-19 ตัง้แต่พธิยีกเสาโกเตง้ พธิสีะเดาะ
เคราะห ์ไหวพ้ระในศาล และจะใชข้บวนแหด่ว้ยรถยนต ์มกีารจ ากดัจ านวนมา้ทรง จ ากดัจ านวนอา๊มหรอื
ศาลเจา้กบัขนาดองคเ์ทพเจา้ทรงท าพธิแีหง่ละ 1 องค ์ในดา้นพธิกีรรมยดึตามที ่ศบค.ก าหนด โดยปีนี้
เนน้การจัดงานแบบเรยีบงา่ย ปฏบิตัติามมาตรการหลักทีป้่องกันการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 โดย 
สวมหนา้กากอนามยั เวน้ระยะหา่งทางสงัคมตลอดการจัดงาน 

 ท าไมเราตอ้งกนิเจ 
 1.กนิเจ เพือ่สขุภาพทีด่ขี ึน้ เพราะอาหารเจถอืเป็นอาหารชวีจติอยา่งหนึง่ ชว่ยปรับสภาพร่างกายให ้

สมดลุ ลา้งพษิในรา่งกาย รวมถงึชว่ยเสรมิสรา้งรา่งกายใหแ้ข็งแรงและท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เพราะคนจนีเชือ่ว่า เนื้อสัตวเ์ป็น “หยนิ” และผักผลไมเ้ป็น “หยาง” โดยธรรมชาตคินเรามักทาน
เนือ้สตัวเ์ยอะกวา่ผักผลไม ้การงดทานเนือ้สตัวจ์งึเป็นการปรับใหห้ยนิและหยางสมดลุมากยิง่ขึน้ดว้ย 

 2.กนิเจ เพือ่ท าบุญ เพือ่ช าระลา้งใจใหใ้สสะอาด ไม่เบยีดเบยีนสัตวโ์ลก ท าใหจ้ติใจเราผ่องใสมาก
ขึน้ เมือ่เราทราบวา่สิง่ทีเ่ราท าเป็นเรือ่งทีด่ ีก็จะสง่ผลตอ่จติใจทีเ่บกิบาน เป็นสขุขึน้ 

 3.กนิเจ เพือ่ละเวน้กรรม ทีเ่กดิจากการฆา่สตัวต์ัดชวีติ หรอืแมก้ระทั่งการจา้งฆา่เพือ่การบรโิภค หาก
เราทราบว่าการงดบรโิภคเนื้อสัตว ์เป็นการช่วยชวีติสัตวนั์บพันนับหมืน่ เราก็จะช่วยลดกรรมของเรา
ไดม้ากขึน้ 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ขา้รว่มงานตามอธัยาศยั จนไดเ้วลานดัหมายเจอกนั ณ จดุนดัพบ 
 

 ***หากทา่นใดไมส่นใจเขา้รว่มงานประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 
สามารถซือ้Optionทวัรไ์ปด าน า้ เกาะไข ่หรอื เกาะพพี ีได*้** 

 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option ทวัรด์ าน า้เกาะไข ่ ช าระเพิม่ทา่นละ 599 บาท  
(เรอืไมม่อีอกทกุวันขึน้อยูก่บัจ านวนคน/สภาพอากาศ) 

10.00 น.  เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

  บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 

10.30 น.  ออกเดนิทางจากทา่เรอืมุง่หนา้สู ่เกาะไขน่อก โดยเรอืสปีดโบท๊เป็นเกาะทีม่นี ้าทะเลสใีสและหาด ทราย

  สขีาวสะอาด ท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และชมฝงูปลาทีส่วยงาม จากนัน้ทา่นสามารถพักผอ่น              

           ไดต้ามอธัยาศัย 

12.00 น.  ออกเดนิทางจาก เกาะไขน่อก มุง่หนา้สู ่เกาะไขใ่น สนุกสนานกบักจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการังและวา่ย 

  น ้ากบัฝงูปลาทีส่วยงามหลากหลายชนดิ (บรกิารอาหารกลางวันแบบขา้วกลอ่ง) 

14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะไขใ่น มุง่หนา้กลับสูท่า่เรอื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา ช าระเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท  
(เรอืไมม่อีอกทกุวันขึน้อยูก่บัจ านวนคน/สภาพอากาศ) 

09.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

  บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 

10.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สูเ่กาะพพีดีอน เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมูเ่กาะพพี ีเกาะสวรรคแ์หง่การดงึดดู 

  นักทอ่งเทีย่วทั่วมมุโลก แวะท ากจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพีดีอน (บรกิารอาหารกลางวันแบบขา้วกลอ่ง) 

บา่ย  จากนัน้ทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุง่

  หนา้สูเ่กาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพความสวยงามของอา่วปิเละ, ถ ้ารังนก แวะท ากจิกรรมด าน ้าชม

  ความอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล จากนัน้ลอ่งเรอืชมอา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชีือ่เสยีง

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

17.00 น. เดนิทางกลับถงึทา่เรอื  

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นหลกั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น น าท่านแวะ ซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคุณแม่จู ้มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลาย

อยา่ง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง) ถงึกรงุเทพฯ พรอ้มความประทับใจครัง้  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

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

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 500 บาท 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 



                             

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



                             

 


