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มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม

18-21 / 25-28
16-19
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30

วันแรก(1) กรุงเทพ – ภูเก็ต – พังงา – ล่องอ่าวพังงา – สเม็ดนางชี – เขาหลัก
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.40 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 201 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต นาท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่ งทะเลอันดามันของประเทศไทย นาท่าน
ออกเดินทางสู่ จ.พังงา นาท่านสู่ ท่าเทียบเรื อพังงา “นาสมาชิ กลงเรื อล่องอ่าวพังงา” ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้
ชมความหลากหลายของทัศนี ยภาพ
ที่ที่ยงั คงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
นาสมาชิ ก เดิ นทางสู่ “ ถ้ า ลอด” ซึ่ ง
เป็ นถ้ าทางทะเลที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
เมืองไทยนาท่านล่องเรื อเข้าชมความ
สวยงามภายในที่ มี ขนาดกว้า ง 20
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หิ นย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ า
สวยงามมากให้ ท่ า นได้ถ่ า ยภาพไว้
เป็ นที่ ระลึ ก หน้า ปากถ้ า จากนั้นน า
ชม “เขาหมาจู ” ซึ่ ง เป็ นภูเขาหิ นปู น
รู ปร่ างประหลาดมีลกั ษณะคล้ายสุ นัขจี นกาลังหมอบ สามารถมองเห็ นส่ วนหัว ลาตัว และหางเป็ นพู่สวยงาม
จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของอุทยานซึ่ งในอดีต
เคยใช้เป็ นฉากสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ องเจมส์ บอน007จนมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เดิ นเที่ยวชม
เกาะแห่งนี้ซ่ ึ งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น้ าทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก...จนกระทัง่ ได้เวลาอัน
สมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตงั่ ตระหง่านอยูก่ ลางอุทยานแห่ ง
นี้
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น หลัง อาหารให้ท่ านเดิ นเที่ ยวชมหมู่ บา้ นชาวเกาะปั นหยีที่ส ร้ า ง
บ้านเรื อนด้วยไม้อยูก่ ลางทะเลกว่า600ครัวเรื อน พร้อมเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย…

บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองไทย “สเม็ดนางชี ” (Unseen) ตั้งอยูท่ ี่อาเภอตะกัว่
ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็ นที่พกั ร้านอาหาร
ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชม
วิวภูเขาหิ นปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา
และบรรยากาศของพระอาทิ ต ย์ข้ ึ น
ท่ามกลางขุนเขา เป็ นอีกหนึ่ งมุมมอง
ที่สุดอันซี น ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพ
วิวทิวทัศน์อนั แสนประทับใจ นาท่าน
ออกเดิ นทางสู่ “เขาหลัก” นาท่านเข้า
สู่ ที่พกั
บริ ก ารอาหารมื้ อ ค่ า ณ ร้ า นอาหาร
ท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ภูเก็ต – ล่องเรื อหมู่เกาะ สิมิลนั – จุดชมวิว – ดานา้ ตื้นดูปะการัง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดิ นทางสู่ ท่าเรื อทับละมุเพื่อขึ้นเรื อ สปี ดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิ มิลนั (Similan Islands) หมู่เกาะ
สาคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่ งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิ มิ
ลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจานวนมากทั้งสัตว์น้ า และ ปะการังที่แสนสวยงาม นาท่านนัง่ เรื อสปี ด
โบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิ มิลนั นาท่านดาน้ าตื้นชมความสวยงามของทะเลสิ มิ
ลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่ งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ ามากมายให้ท่านได้ชม พร้อมกับชมความงามของปะการังหลากสี ที่
แต่งแต้มพื้นทรายจนเกิดเป็ นงานศิลปะที่มีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้
ท้องน้ ามีชีวติ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ เกาะเมียง (เกาะ4)
บริ การอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริ การปิ คนิก)
นาท่ านเดิ นทางสู่ เกาะบางู ให้ท่ านดาน้ า
ตื้ น ชมสั ต ว์ น้ าแหวกว่ า ยในทะเลอั น
สวยงาม ชมปะการั ง สี สั น สดใสใต้น้ า
จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ เกาะ 8 ให้ท่ า น
อิสระพักผ่อนบนหาดทรายสี ขาวถ่ ายรู ป
บรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิ ส ระ
เดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรู ปชุ ดชม
วิวหินเรื อใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนา
ท่านกลับสู่ ท่าเรื อ นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่
พัก

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้ รวมค่ากิ จกรรมดาน้ าตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดาน้ าตื้นประกอบ ด้วย กิ จกรรมดาน้ า
อาหาร บริ การบนเรื อ อุปกรณ์ดาน้ าแบบยืม หากท่านทาหายจาเป็ นต้องเสี ยค่าปรับตามที่ได้กาหนดไว้***
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) เขาหลัก - เกาะสุ รินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์ แกน – เขาหลัก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อทับละมุเพื่อขึ้นเรื อ สปี ดโบทสู่ หมู่เกาะสุ รินทร์ (Surin Islands) เป็ นหมู่เกาะที่งดงาม
ราวกับ ดวงดาวแห่ ง ทะเลอันดามัน ด้วยความงดงามของสี น้ า ทะเลสี ค ราม ตัดกับ ฝื นฟ้ า สี ใ ส ท าให้ เกิ ดเป็ น
ทัศ นี ย ภาพงดงามจับ ตาจนมิ อาจจะรู ้ ลื ม
นาท่านล่องเรื อสปี ดโบทใช้เวลาประมาณ
1 ชัว่ โมง นาท่านถึ งอุทยานแห่ งชาติหมู่
เกาะสุ รินทร์ นาท่านเดินทางสู่ จุดดาน้ าตื้น
เพื่อชมความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า
ท่านจะได้เห็ นดอกไม้ทะเลหลากสี กาลัง
ร่ า ยร าอยู่ใ ต้น้ า พร้ อ มไปด้ว ยปลาทะเล
น้อยใหญ่ที่วา่ ยไปมาราวกับว่าเป็ นเมืองใต้
น้ า ของเหล่ า สั ตว์ท ะเล หากท่ า นโชคดี มี
โอกาสที่จะพบเต่าทะเลและสัตว์น้ าหายากหลากลายชนิด นาท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ให้ท่านได้มีเวลาแหลก
ว่ายดู ฝูงปลาการ์ ตูนและสัตว์น้ าน่ ารั กมากมาย ให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับทะเลสี ใส ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ ช่องเขาขาด
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดพัก บนหาดใกล้ช่องเขาขาด (บริ การอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์)
อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอัธยาศัยหลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนาท่าน
ล่ องเรื อสู่ อ่ า วบอนใหญ่ เป็ นแหล่ ง ที่ ต้ งั
ของชาวมอร์ แกน ซึ่ งเป็ นชนพื้นเมืองของ
เกาะ ชาวมอร์ แกนนั้นมีนามสกุลเดี ยวกัน
ว่า กล้า ทะเล เป็ นนามสกุ ล พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ
ดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชาวมอร์ แกน
เป็ นชนพื้นเมื องที่อาศัยอยู่บริ เวณอุทยาน
แห่ ง ชาติ สุ รินทร์ มายาวนาน ให้ท่ านเดิ น
เล่ นถ่ ายรู ป ซื้ อของพื้นเมื อง ชมบ้านและ
วิถีชีวติ ของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
ท่าเรื อทับละมุ นาท่านกลับสู่ ที่พกั

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้ รวมค่ากิ จกรรมดาน้ าตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดาน้ าตื้นประกอบ ด้วย กิ จกรรมดาน้ า อาหาร
บริ การบนเรื อ อุปกรณ์ดาน้ าแบบยืม หากท่านทาหายจาเป็ นต้องเสี ยค่าปรับตามที่ได้กาหนดไว้***
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เขาหลัก – ภูเก็ต - วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ ม - เที่ยวชมย่ านเมืองเก่าภูเก็ต
Street Art – วัดพระทอง - ช้ อปปิ้ งของฝากพืน้ เมือง - เดินทางกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่า นไปนมัส การ “หลวงพ่อแช่ ม” ที่
“วัดฉลอง ภูเก็ต” เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมาก
ที่ สุ ด ของภู เ ก็ ต มี รูป หล่ อ ของหลวงพ่ อ
แช่ ม และหลวงพ่อช่ วง ซึ่ งเป็ นที่ เคารพ
สักการะของชาวภู เก็ต นาท่าน “ชมย่าน
ตึกเก่า” ซึ่งยังคงศิลปกรรมรู ปแบบ ชิโนโปรตุกรี ส ชมภาพ Street Art ที่สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารจากนั้น นาท่านนมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรื อ พระผุด” ตั้งอยูภ่ ายใน วัดพระทอง หรื อ วัดพระผุด
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เป็ นหนึ่ งใน Unseen Thailand ของ
จังหวัดภูเก็ต เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัย
กรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย จากนั้นนาท่านช้
อปปิ้ งสิ นค้าต่ า งๆ อาทิ โรงงานผลิ ตเม็ด
ม ะ ม่ ว ง หิ ม พ า น ต์ ร้ า น ไ ข่ มุ ก แ ล ะ
เครื่ องประดับขึ้นชื่ อจากเมืองภูเก็ต พร้อม
ทั้งให้ท่านได้เลื อกซื้ อเพื่อนาไปเป็ นของ
ฝากแก่คนทางบ้าน ได้เวลาพอสมควรนา
ท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
19.00 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต
21.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 288 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
22.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง
18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64
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

ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน

27,990

***ต้ องการเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที*่ **
จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ าหนัก
ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน พร้อมคนขับชานาญทาง
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน 4 ดาว ระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 22,990 บาท/ท่าน โดยการชาระผ่านแอฟเป๋ าตัง พร้ อมส่ งสาเนาบัตรประชาชนและเบอร์
โทรศัพท์ที่ผกู กับเป๋ าตัง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเดินทางของลูกค้า

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทางหรื อเลื่อนการเดินทาง สามารถทาได้ก่อนเดินทาง 25 วัน
2. กรณี ยกเลิ กการเดินทางหรื อเลื่ อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ทุกกรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยม
ท่านละ 22,990 บาท และจะสิ ทธิ ทวั ร์ เที่ยวไทยของท่านจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

