
                             

 
 
 
  

 รหัสโปรแกรม : 20843 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา 

2 

พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา – ถ้้าลอด – เขาพิงกัน - 
เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ - เกาะปันหย ี- เสม็ดนางชี – ภูเก็ต - วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม – ที่พักภูเก็ต           
                                                                                                อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น  

3 

ทัวร์ Speed Boat เที่ยวเกาะไข่ ด้าน้้า เล่นน้้า ชมฝูงปลา (หรือ เลือกซื้อ Option ทัวร์เกาะพีพีอ่าวมาหยา 
อ่าวปิเละ ทะเลสีมรกต) - แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่า Phuket old town                 
                                                                                   อาหารเช้า / เที่ยง (แบบข้าวกล่อง) 

4 
ร้านของฝากคุณแม่จู้ – สุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา - กรุงเทพฯ 
                                                                                                            อาหารเช้า / เที่ยง 



                             

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น 
 

 
** Option Tour :กรณีเลือกซื้อทัวรเ์สริมเพิ่ม เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละ ทะเลสีมรกตทีส่วยงาม เพิ่มท่านละ 999 บาท ** 

 
วันแรก         จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา  
 
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัย
ชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ จากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)        
อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 
วันที่สอง        พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา – ถ้้าลอด - เขาพิงกัน 

- เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชี – ภูเก็ต - วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม – ที่พักภูเก็ต         
                                                                                                                          เช้า, เที่ยง,เย็น 
 
เช้า เดินทางถึง จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มภีูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ แวะทาน

อาหารเช้า พร้อมท้าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1)  
น าท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร น าท่าน ล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะท าท่านตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มีรูปร่างแปลกตา         
ชมพ้ืนที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ในปัจจุบัน พ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน้ า
ของป่าชายเลน  

น าท่าน นั่งเรือผ่านไปยัง ถ้้าลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ้ าทะเลที่ก าเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่นทะลุทุลวง
จนเป็นโพรง ปากถ้ ากว้างประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ าที่สวยงาม สามารถ
นั่งเรือลอดผ่านถ้ าเข้าออกได้ทั้งสองด้าน เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านได้แต่จะลอดถ้ าได้เฉพาะช่วงที่น้ าลง
เท่านั้น  
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2 - 6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว / เดินทางคนเดียว 

ช้าระเพิ่ม 
ที่นั่ง 

18 - 21 พฤศจิกายน 63 3,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 36 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น ล่องเรือมาที่ เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เมื่อขึ้นจากเรือแล้วหันหน้ามองกลับไปจะสามารถ

มองเห็นผืนน้ าสีเขียวกับเขาตะปูที่มองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพที่สวยงาม น าท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ 
เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนดิ์ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่ปักอยู่
ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไป
ในน้ า นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาถ่ายท าในปี  พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์  บอนด์            
ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่ งว่า                 
James Bond Island นักท่องเที่ยวสามารถชมเขาตะปูได้ระยะไกลจากเรือ หรือชมจากสันดอนของเกาะเขา
พิงกัน และไม่สามารถข้ึนไปบนเกาะได้ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือเข้าไปดูเขาตะปู
ใกล้ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนที่จมอยู่ใต้ทะเลถูกน้ าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่า
อาจจะล้มลงมาได้และเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เขาพิงกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณ
อ่าวพังงา มีลักษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอ่ืนใดทั้งสิ้น โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึด
ติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนว
ตัดตรงและทรุดตัวต่ าลง ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกท่ีแตกออกตั้งเอียงพิงภูเขา
ลูกเดิมที่มีลักษณะคล้ายถูกของมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยังไม่ได้ถูกแยกออกจากกันกลับถูก
ปล่อยให้ยังคงแนบชิดติดกันจนถูกเรียกว่า เขาพิงกัน สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี 
 
 
 

 
 
 
 



                             

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 2)  
บ่าย เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ า ชื่อนี้มีที่มาเนื่องจาก“โต๊ะบาบู” ผู้น าชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน 

เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่อพยพ มาด้วยกันรู้ว่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะตั้ง
บ้านเรือน ค าว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีที่ดินนิดเดียวซึ่ง
เอาไว้เป็นที่ สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทั้งหมด
ด้านหน้าของหน้าผาหินปูนเหนือน้ าทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน บนเกาะปันหยี
นั้นมีทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย และเป็นแหล่งที่
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินค้าที่ระลึกจ าหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก 
สร้อย ก าไล แหวน ที่ท ามา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีก เช่น น้ าพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุด
พักทานอาหาร นักท่องเที่ยวมักนิยมมาทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี  

น าท่านกลับสู่ ท่าเรือ อีกหนึ่งความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้้า แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตั้งใจของเด็กๆในชุมชน และประสบ
ความส าเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ท าให้สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นที่เที่ยว
ไฮไลท์ของเกาะปันหยีอีกด้วย  

จากนั้นเดินทางสู่  จุดชมวิวเสม็ดนางชี อยู่บ้านเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่ง
เป็นจุดชมวิวดั้งเดิมที่เปิดตัวเสม็ดนางชี จะอยู่ถึงก่อนเสม็ดนางชี บูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมวิวและท่ีพักใน
รูปแบบเต้นท์ให้บริการ ถัดจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสม็ดนางชีบูติค 
ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่พักทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถขึ้นไปชมวิว
ถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ ทัวร์น าท่านชมวิว จุดชมเสม็ดนางชีบูติค อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อ
เครือ่งดื่มตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีสถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน เคยเป็นดินแดนที่รุ่งโรจน์และมีความม่ัง
คั่งจากการท าเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการขุดแร่ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวัติความ
เป็นมากว่า 500 ปีมาแล้วมนต์เสน่ห์ของภูเก็ตอยู่ที่ ตัวเกาะที่มีลักษณะเว้าเป็นอ่าวไปทั่วเกาะ ซึ่งท าให้เกิด
ชายหาดที่สวยงามมากมาย  

เดินทางสู่  วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็น
วัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตั้งวัดฉลอง             
เพ่ือเป็นสิริมงคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้าน                    
การปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาวจีน (อ้ังยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจล
ในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
มีงดงามเป็นอย่างยิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 3)  
หลังทานอาหาร  สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม ที่พัก: Twin Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่าน

พักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม        ทัวร์ Speed Boat เที่ยวเกาะไข่ ด้าน้้า เล่นน้้า ชมฝูงปลา (หรือ เลือกซื้อ Option ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมา
หยา อ่าวปิเละ ทะเลสีมรกต ) - แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่า Phuket old town   
                                                                                                            เช้า, เที่ยง (แบบข้าวกล่อง) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 4) 
น าท่าน ออกเดินทางสู่ ท่าเรือเพ่ือนั่งเรือ Speed boat เที่ยวเกาะไข ่ด้าน้้าเกาะไข่   
10.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน้ า มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟั ง

บรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  
10.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก โดยเรือสปีดโบ๊ท เป็นเกาะที่มีน้ าทะเลสีใส และหาดทรายสีขาว

สะอาด ท ากิจกรรมด าน้ าตื้นชมปะการัง และชมฝูงปลาที่สวยงาม จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย  



                             

12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะไข่นอก มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน สนุกสนานกับกิจกรรมด าน้ าตื้นชมปะการัง และว่ายน้ ากับฝูง
ปลาที่สวยงามหลากหลายชนิด   บริการอาหารกลางวัน (บริการแบบข้าวกล่อง) (ม้ือที่ 5) 

14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ สมควรแก่เวลาน้าท่านกลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ช้าระเพิ่มท่านละ 999 บาท (เรือไม่มีออกทุกวัน

ขึ้นอยู่กับจ านวนคน / สภาพอากาศ) 
09.30น. เดินทางถึ งท่ าเรือท าการเช็ค อินและรับ อุปกรณ์ ด าน้ า มีบริการเครื่องดื่ ม  ชา กาแฟ อาหารว่าง                         

พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  
10.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยว    

ทั่วมุมโลก แวะท้ากิจกรรมด้าน้้าตื้นชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพีพีดอน (บริการแบบข้าวกล่อง) 
บ่าย จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของที่ระลึก  จากนั้นมุ่งหน้าสู่

เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ ารังนก แวะท ากิจกรรมด าน้ าชมความอุดม
สมบูรณ์ใต้ท้องทะเล จากนั้นล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจาก
ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999 

17.00น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ จากนั้นน าท่านเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัยและเดินทางต่อสู่แหลมพรหมเทพ , 
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 หมายเหตุส้าคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของอากาศและสภาพของกระแสน้้า โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

เย็น น าท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ น าท่านไปชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น จัดเป็นหนึ่งในจุดชมอาทิตย์ตกที่
สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลักษณะ
เป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าที่
พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป 
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวหรือพักท่ีหาดใด พอช่วงใกล้เย็นพากันมาชมพระอาทิตย์ตกท่ีแหลมพรหมเทพ หาก
มาเที่ยวในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าเปิด มีเมฆน้อย บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก 
หากมาในฤดูร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามัน 
ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสี
ขาว กระทบโขดหินอย่างงดงาม อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

น าท่านเดินทาง ไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆที่   Phuket old town  ย่านเมืองเก่าภู เก็ต  สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส 
หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตก
หลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพ่ือท าเหมืองแร่ ท าให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่าง
ลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงาม
นั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ 
การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต อิสระอาหารเย็นให้ท่านเลือกทาน
อาหารอร่อยๆตามอัธยาศัย หลาดใหญ่ (ถนนคนเดิน) เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 16.00 – 22.00 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                             

ที่พัก: Twin Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่            ร้านของฝากคุณแม่จู้ – สุราษฎร์ธานี ถา่ยรูปเขื่อนรัชชประภา - กรุงเทพฯ 
                                                                                                                                 เช้า, เที่ยง  
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 6) 
น าท่านแวะ  ซื้ อของฝากกันที่  ร้านคุณ แม่จู้  ของฝากเมืองภู เก็ต  มีของฝากขึ้นชื่ อมากมายหลายอย่าง เช่น                       

น้ าพริกกุ้งเสียบต าสด, แกงไตปลา,ขนมเต้าส้อ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหลังจากนั้นเดินทางผ่าน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

น าท่าน  แวะถ่ายรูป เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของ
บรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขา
หินปูนและสายน้ าของทะเลสาบที่สวยใส จนท าให้ได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมที่
มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ายเมืองกุ้ยหลินสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน น้าท่านเที่ยวชมวิวทิวทัศน์
เหนือเขื่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) 
เดินทาง  กลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) ถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจครั้ง  

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามล้าดับการจองพร้อมช้าระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 
 
 



                             

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 
อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ ามัน 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ2-3ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ท าไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 
ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษ)ี 

 ชาวต่างชาติช้าระเพิ่ม 500 บาท 

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  



                             

เงื่อนไขการจอง 
มัดจ้าท่านละ 1,500 บาทต่อท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่า  
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)   

 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแตล่ะครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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