
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบป๊ัม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ – จงัหวดัพงังา     

2 
พงังา – ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร – ล่องเรือ
เท่ียวอ่าวพงังา – ถ ้าลอด – เขาพิงกนั – เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด ์– เกาะปัน
หยี – เสมด็นางชี – ภูเกต็ – วดัฉลอง หลวงพ่อแช่ม – ท่ีพกัภูเกต็         

   Twin Hotel 

3 
ทวัร์ Speed Boat เท่ียวเกาะไข่ ด าน ้า เล่นน ้า ชมฝงูปลา (หรือ เลือกซ้ือ 
Option ทวัร์เกาะพีพีอ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ทะเลสีมรกต) – แหลมพรหม
เทพ – ยา่นเมืองเก่า Phuket old town   

   Twin Hotel 

4 ร้านของฝากคุณแม่จู ้– สุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเข่ือนรัชชประภา – กรุงเทพฯ      

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนธันวาคม 2563 

WONDERFUL THAILAND 
ภูเกต็เกยตืน้… ภูเกต็ พงังา 4วนั 2คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

4,999.- 



 

 

วนัแรก       พร้อมกนัที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แมค็โครแจ้งวัฒนะ – จงัหวดัพังงา  
18.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

ใหทุ้กท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ 
จากน้ันออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง       พงังา – ท่าเรือสุระกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร – ล่องเรือเที่ยวอ่าวพงังา – ถ า้ลอด – เขาพงิกนั – เขาตาปู 
เกาะเจมส์บอนด์ – เกาะปันหย ี– เสมด็นางชี – ภูเกต็ – วดัฉลอง หลวงพ่อแช่ม – ที่พกัภูเกต็         

เช้า เดินทางถึง จังหวัดพังงา เป็นจงัหวดัท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ แวะทานอาหารเช้า 
พร้อมท าธุระส่วนตวัให้เรียบร้อย 

   รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 1)  
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสุระกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร น าท่าน ล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาตอ่ิาวพงังา 

ชมทิวทศัน์ของอ่าวพงังาท่ีจะท าท่านต่ืนตาต่ืนใจไปกบัหนา้ผาหินและเกาะท่ีมีรูปร่างแปลกตา ชมพ้ืนท่ีป่าชายเลนผืน
ใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกวา้ง
ใหญ่ ท่ีสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พ้ืนท่ีของอุทยาน
แห่งชาติประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงราย
ไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านนัง่เรือผ่านไปยงั ถ ้าลอด 
เป็นภูเขาลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลท่ีก าเนิดจากแรงกดัเซาะ
ของคล่ืนทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ ากวา้งประมาณ 50 
เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอกหินยอ้ยบนเพดานถ ้ าท่ีสวยงาม 
สามารถนัง่เรือลอดผ่านถ ้าเขา้ออกไดท้ั้งสองดา้น เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านไดแ้ต่จะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะช่วงท่ีน ้ าลง
เท่านั้น จากนั้นล่องเรือมาท่ี เขาตาปู เขาพิงกัน อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกนั เม่ือข้ึนจากเรือแลว้หนัหนา้มองกลบัไปจะสามารถ
มองเห็นผืนน ้าสีเขียวกบัเขาตะปูท่ีมองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพท่ีสวยงาม น าท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู หรือ
เกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนดิ์ เป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหินใหญ่ปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าว
พงังาเม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปูขนาดยกัษถ์ูกตอกลึกลงไปในน ้า นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีมี
ภาพยนตร์ฮอลลีวดูมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เร่ืองเจมส์ บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) 
และไดรั้บการขนานนามอีกช่ือหน่ึงว่า James Bond Island นกัท่องเท่ียวสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรือ หรือชม
จากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน และไม่สามารถข้ึนไปบนเกาะได  ้ทางเจา้หน้าท่ีอุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียว
ล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล้ๆ โดยเดด็ขาด เน่ืองจากส่วนท่ีจมอยูใ่ตท้ะเลถกูน ้าทะเลกดัเซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเลก็
ลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน เขาพิงกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณ
อ่าวพงังา มีลกัษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอ่ืนใดทั้งส้ิน โดยมีลกัษณะเป็นภูเขาสองลูกท่ีแนบยึดติดกนั เป็น
แนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา เกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรุดตวั
ต ่าลง ฐานเคล่ือนออกจากแนวเดิมเลก็นอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหินซีกท่ีแตกออกตั้งเอียงพิงภูเขาลูกเดิมท่ีมีลกัษณะคลา้ยถูก
ของมีคมตดัเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยงัไม่ไดถู้กแยกออกจากกนักลบัถูกปล่อยให้ยงัคงแนบชิดติดกนัจนถูก
เรียกวา่ เขาพิงกนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เกาะปันหย ี



 

 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 2)  
บ่าย เดินทางสู่ เกาะปันหยี หรือบา้นกลางน ้ า ช่ือน้ีมีท่ีมาเน่ืองจาก“โต๊ะบาบู” ผูน้ าชาวอินโดนีเซียอพยพมาเม่ือ 200 ปีก่อน 

เม่ือมาเจอเกาะปันหยีไดข้ึ้นไปปักธงใหพ้รรคพวกท่ีอพยพ มาดว้ยกนัรู้ว่าเป็นสถานท่ี เหมาะสมท่ีจะตั้งบา้นเรือน ค าว่า 
“ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีท่ีดินนิดเดียวซ่ึงเอาไวเ้ป็นท่ี สร้างมสัยิดและกุ
โบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บา้นแทบทั้งหมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหินปูนเหนือน ้าทะเล 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน บนเกาะปันหยีนั้นมีทั้ งโรงเรียน สถานีอนามยั มสัยิด ร้านค้า 
ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย และเป็นแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินคา้ท่ีระลึก
จ าหน่าย เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย ผา้บาติก สร้อย ก าไล แหวน ท่ีท ามา จากหอยมุก และยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อีก 
เช่น น ้ าพริกกุง้เสียบ กะปิและเป็นจุดพกัทานอาหาร นกัท่องเท่ียวมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัท่ีเกาะปันหยี น าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ อีกหน่ึงความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน ้ า แห่งเดียวในประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งน้ีมาจากความตั้งใจของเด็กๆในชุมชน และประสบความส าเร็จควา้
แชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ท าให้สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งน้ี เป็นท่ีเท่ียวไฮไลทข์องเกาะปันหยีอีกดว้ย 
จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิวเสมด็นางชี อยูบ่า้นเสมด็นางชี 
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
พงังา สามารถมองเห็นทศันียภาพของอ่าวพงังาไดอ้ย่าง
สวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสมด็นางชี ซ่ึง
เป็นจุดชมวิวดั้ งเดิมท่ีเปิดตัวเสม็ดนางชี จะอยู่ถึงก่อน
เสมด็นางชี บูติค เลก็นอ้ย ขา้งบนมีจุดชมวิวและท่ีพกัใน
รูปแบบเตน้ท์ให้บริการ ถดัจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไป
ประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสมด็นางชีบูติค ซ่ึง
ใหบ้ริการในรูปแบบท่ีพกัทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท ์ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดค้า้งคืนสามารถข้ึนไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได ้ทัวร์น าท่านชมวิว จุดชม
เสมด็นางชีบูตคิ อิสระถ่ายรูปเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมตามอธัยาศยั 

 
 
 



 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีมีสถานะเป็นจงัหวดั ภูเก็ต ไดช่ื้อว่าเป็น ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน เคยเป็นดินแดนท่ีรุ่งโรจน์และมี
ความมัง่คัง่จากการท าเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงการขุดแร่ดีบุกท่ีภูเก็ต มีประวติัความ
เป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้มนต์เสน่ห์ของภูเก็ตอยู่ท่ี ตวัเกาะท่ีมีลกัษณะเวา้เป็นอ่าวไปทัว่เกาะ ซ่ึงท าให้เกิดชายหาดท่ี
สวยงามมากมาย น าท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัภูเก็ต ก่อสร้างข้ึน
ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัภูเก็ต น าท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู ้
ก่อตั้งวดัฉลอง เพ่ือเป็นสิริมงคล ชาวบา้นเล่ือมใสและศรัทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีช่ือเสียงทางดา้น
การปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กบัพวกชาวจีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ท่ีไดก่้อเหตุจลาจลในช่วงปี
พ.ศ. 2419 เป็นวดัท่ีมีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ มีงดงามเป็นอยา่ง
ยิ่ง  

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 3) 
 หลงัทานอาหาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 
 ที่พกั: Twin Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่สาม      ทัวร์ Speed Boat เที่ยวเกาะไข่ ด าน ้า เล่นน ้า ชมฝูงปลา (หรือ เลอืกซ้ือ Option ทัวร์เกาะพพี ีอ่าวมาหยา อ่าวปิเละ ทะเลสี

มรกต ) – แหลมพรหมเทพ – ย่านเมอืงเก่า Phuket old town         
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเพือ่น่ังเรือ Speed boat เที่ยวเกาะไข่ 
 ด าน า้เกาะไข่   
10.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า มีบริการเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยาย

รายละเอียดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 
10.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหนา้สู่ เกาะไข่นอก โดยเรือสปีดโบ๊ท เป็นเกาะท่ีมีน ้ าทะเลสีใส และหาดทรายสีขาวสะอาด ท า

กิจกรรมด าน ้าต้ืนชมปะการัง และชมฝงูปลาท่ีสวยงาม จากนั้นท่านสามารถพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั  



 

 

12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะไข่นอก มุ่งหนา้สู่ เกาะไข่ใน สนุกสนานกบักิจกรรมด าน ้ าต้ืนชมปะการัง และว่ายน ้ ากบัฝงูปลาท่ี
สวยงามหลากหลายชนิด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (บริการแบบข้าวกล่อง) (มือ้ที่ 5) 
14.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหนา้กลบัสู่ท่าเรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัเข้าที่พกัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลอืกซ้ือ Option ทัวร์เกาะพีพ ีอ่าวมาหยา ช าระเพิม่ท่านละ 999 บาท (เรือไม่มีออกทุกวนัข้ึนอยูก่บัจ านวน
คน/สภาพอากาศ) 

09.30น. เดินทางถึงท่าเรือท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า มีบริการเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยาย
รายละเอียดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 

10.00น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะพีพีดอน เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่มุมโลก 
แวะท ากิจกรรมด าน ้าต้ืนชมปะการัง ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะพพีดีอน (บริการแบบข้าวกล่อง) 
บ่าย จากนั้นท่านสามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยับนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก จากนั้นมุ่งหนา้สู่ เกาะพี

พีเลย์ ล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ ้ารังนก แวะท ากิจกรรมด าน ้ าชมความอุดมสมบูรณ์ใตท้อ้ง
ทะเล จากนั้นล่องเรือชม อ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หลงัจากถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง The Beach. ในปี ค.ศ. 1999 

17.00น. เดินทางกลบัถึงท่าเรือ จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยัและเดินทางต่อสู่แหลมพรหมเทพ, ยา่นเมืองเก่า
ภูเกต็ 

 

 



 

 

 หมายเหตุส าคัญ: โปรแกรมอาจสลบัปรับเปลีย่นหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอยีดทัวร์ ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศและ
สภาพของกระแสน า้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั 

เยน็ น าท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ น าท่านไปชมพระอาทิตย์
ตกดินยามเยน็ จดัเป็นหน่ึงในจุดชมอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดใน
เมืองไทย เป็นแหลมท่ีอยูใ่ตสุ้ดของเกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมือง
ประมาณ 19 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับ
ทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลท่ีข้ึนแทรก
อยู่เรียงรายตามตน้หญา้ท่ีพดัพล้ิวด้านขวาเป็นหาดในหาน
และเกาะมนั ส่วนดา้นซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซ่ึงเป็นหาด
เล็กๆ โดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียวไม่ว่าจะเท่ียวหรือพกัท่ีหาดใด 
พอช่วงใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพ หากมาเท่ียวในวนัท่ีอากาศดี ท้องฟ้าเปิด มีเมฆน้อย 
บรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมีทุ่งหญา้สีทองข้ึนปกคลุมสวยงามมาก 
มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามนั ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาด
ใหญ่ยามคล่ืนลมแรงจะเห็นฟองคล่ืนสีขาว กระทบโขดหินอยา่งงดงาม อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางไป
ถ่ายรูป เช็คอินสวยๆท่ี ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket old town) สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชม
อาคารบา้นเรือน ตึกสวยๆ ซ่ึงตึกเหล่าน้ีถูกสร้างในสมยัท่ีชาวจีนและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาในภูเก็ตเพ่ือท าเหมือง
แร่ ท าใหเ้กิดเป็นตึกท่ีมีการผสมผสานทั้งฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกอยา่งลงตวั อาคารสวยๆ ท่ีควรไปกมี็มากมาย และท่ี
ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาท่ีตั้ งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่าน้ีจะสวยงามทั้งกลางวนัและ
กลางคืน ใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดินชมยา่นเมืองเก่าอนัเป็นเสน่ห์ทางประวติัศาสตร์ของเมือง
ภูเกต็ อสิระอาหารเยน็ให้ท่านเลอืกทานอาหารอร่อยๆตามอธัยาศัย หลาดใหญ่ (ถนนคนเดิน) เปิดเฉพาะวนัอาทิตย ์ตั้งแต่ 
16.00 – 22.00 น 

 
 ที่พกั: Twin Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากนั 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 



 

 

วนัที่ส่ี      ร้านของฝากคุณแม่จู้ – สุราษฎร์ธานี ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา - กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มือ้ที่ 6) 
 น าท่านแวะ ซ้ือของฝากกันที่ ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากข้ึนช่ือมากมายหลายอยา่ง เช่น น ้าพริกกุง้เสียบ

ต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัหลงัจากนั้นเดินทางผา่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี น าท่าน
แวะถ่ายรูป เขื่อนรัชชประภา มีช่ือเรียกดั้งเดิมว่า เข่ือนเช่ียวหลาน ซ่ึงมีความโดดเด่นเล่ืองช่ือในเร่ืองของบรรยากาศอนั
งดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผืนป่าอนัเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัความงามของภูเขาหินปูนและสายน ้าของ
ทะเลสาบท่ีสวยใส จนท าให้ไดรั้บฉายาว่าเป็น กุย้หลินเมืองไทย เน่ืองจากมีหลายๆมุมท่ีมีบรรยากาศวิวทิวทศัน์คลา้ย
เมืองกุย้หลินสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองจีน น าท่านเที่ยวชมววิทิวทัศน์เหนือเขื่อนถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7) 
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) ถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทบัใจคร้ัง  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดย

จดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อควรทราบ : 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัท
ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทั 

 รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จดัที่น่ังเท่าน้ัน โดยจดัสรรที่น่ังตามล าดบัการจองพร้อมช าระเงนิ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เดก็อายุ 2-12 ปี 

[ไม่มเีตยีง] ท่านละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

4-7 ธันวาคม 63 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

9-12 ธันวาคม 63 4,999 1,500 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 

 
อตัราบริการนีร้วม 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
 ค่าหอ้งพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ียอ่ม

อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ** Option Tour :กรณีเลือกซ้ือทวัร์เสริมเพ่ิม เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละ ทะเลสีมรกตท่ีสวยงาม เพ่ิมท่านละ 999 บาท ** 



 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ชาวต่างชาติช าระเพ่ิม 500 บาท 
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงือ่นไขการให้บริการ  
1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


