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 พฤศจิกายน   18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  

 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 
 

วนัแรก(1)   กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังา – ล่องอ่าวพงังา – สเม็ดนางชี – เขาหลกั 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 201 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย น าท่าน 

ออกเดินทางสู่ จ.พงังา น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหวา่งการล่องเรือท่านจะได้
ชมความหลากหลายของทศันียภาพ
ท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 
น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้ าลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความ
สวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้ า
สวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้
เป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้ า จากนั้นน า
ชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูน
รูปร่างประหลาดมีลกัษณะคล้ายสุนัขจีนก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม 
จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีต
เคยใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม
เกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนั
สมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหย”ี ผา่นชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่ง
น้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน หลงัอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั… 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอตะกัว่
ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชม
ววิภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา 
และบรรยากาศของพระอาทิตย์ข้ึน
ท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมอง
ท่ีสุดอนัซีน ให้ท่านไดมี้เวลาเก็บภาพ
ววิทิวทศัน์อนัแสนประทบัใจ น าท่าน
ออกเดินทางสู่ “เขาหลกั” น าท่านเขา้
สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่ า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)  ภูเกต็ – ล่องเรือหมู่เกาะ สิมิลนั – จุดชมววิ – ด าน า้ตื้นดูปะการัง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพื่อข้ึนเรือ สปีดโบท มุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะสิมิลนั (Similan Islands) หมู่เกาะ

ส าคญัของทะเลอนัดามนั ไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความสวยงามราวกบัเจา้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั หมู่เกาะสิมิ
ลนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจ านวนมากทั้งสัตวน์ ้า และ ปะการังท่ีแสนสวยงาม น าท่านนัง่เรือสปีด
โบท ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลนั น าท่านด าน ้ าต้ืนชมความสวยงามของทะเลสิมิ
ลนัท่ีเกาะ 5 และ เกาะ 6 ซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตทางน ้ ามากมายให้ท่านไดช้ม พร้อมกบัชมความงามของปะการังหลากสีท่ี
แต่งแตม้พื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะท่ีมีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลานอ้ยใหญ่แหวกหวา่ยไปมาราวกบัมหานครใต้
ทอ้งน ้ามีชีวติ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัณ จุดพกั บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านด าน ้ า

ต้ืนชมสัตว์น ้ าแหวกว่ายในทะเลอัน
สวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น ้ า 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่าน
อิสระพกัผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูป
บรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระ
เดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชม
ววิหินเรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านกลบัสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ี
พกั 



*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า 
อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้ าหนดไว*้** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3) เขาหลกั - เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลกั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพื่อข้ึนเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะท่ีงดงาม

ราวกับดวงดาวแห่งทะเลอันดามัน ด้วยความงดงามของสีน ้ าทะเลสีคราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ท าให้เกิดเป็น
ทศันียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรู้ลืม 
น าท่านล่องเรือสปีดโบทใชเ้วลาประมาณ 
1 ชัว่โมง น าท่านถึงอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสุรินทร์ น าท่านเดินทางสู่จุดด าน ้ าต้ืน
เพื่อชมความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า 
ท่านจะไดเ้ห็นดอกไมท้ะเลหลากสีก าลัง
ร่ายร าอยู่ใต้น ้ า พร้อมไปด้วยปลาทะเล
นอ้ยใหญ่ท่ีวา่ยไปมาราวกบัวา่เป็นเมืองใต้
น ้ าของเหล่าสัตว์ทะเล หากท่านโชคดีมี
โอกาสท่ีจะพบเต่าทะเลและสัตวน์ ้าหายากหลากลายชนิด น าท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ให้ท่านไดมี้เวลาแหลก
ว่ายดูฝูงปลาการ์ตูนและสัตวน์ ้ าน่ารักมากมาย ให้ท่านไดมี้เวลาเต็มอ่ิมกบัทะเลสีใส ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ช่องเขาขาด 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ จุดพกั บนหาดใกลช่้องเขาขาด (บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต)์ 
บ่าย อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอธัยาศยัหลงัรับประทานอาหารกลางวนั จากนั้นน าท่าน

ล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่งท่ีตั้ ง
ของชาวมอร์แกน ซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองของ
เกาะ ชาวมอร์แกนนั้นมีนามสกุลเดียวกนั
ว่า กล้าทะเล เป็นนามสกุลพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ชาวมอร์แกน 
เป็นชนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยู่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติสุรินทร์มายาวนาน ให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูป ซ้ือของพื้นเมือง ชมบา้นและ
วถีิชีวติของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทบัใจก่อนเดินทางกลบั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
ท่าเรือทบัละมุ น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 



*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า อาหาร 
บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้ าหนดไว*้** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  เขาหลกั – ภูเกต็ - วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ 
Street Art – วดัพระทอง - ช้อปป้ิงของฝากพืน้เมือง - เดนิทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี 

“วดัฉลอง ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อ
แช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต น าท่าน “ชมย่าน
ตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-
โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ท่ีสะทอ้น
ถึงวฒันธรรมของชาวภูเก็ต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารจากนั้น น าท่านนมสัการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยูภ่ายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด 

ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดั
ภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand ของ
จงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยั
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากนั้นน าท่านช้
อปป้ิงสินค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ด
ม ะ ม่ ว ง หิ ม พ า นต์  ร้ า น ไ ข่ มุ ก แ ล ะ
เคร่ืองประดบัข้ึนช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อม
ทั้งให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของ
ฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

 
*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

 
19.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
21.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 288 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน  
2. ค่ารถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน พร้อมคนขบัช านาญทาง  
3. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4 ดาว ระดบัมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน) 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 22,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

      18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 
27,990 

 

16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 22,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 


