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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา 

 

2  พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม)หรอืทา่ดา่นศลุกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - ถ า้ลอด – 

เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปนัหย ี- เสม็ดนางช ี– ภเูก็ต - แหลมพรหมเทพ 

ทีพ่กัภเูก็ต                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 Speed Boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน ้า เลน่น ้า ชมฝงูปลา - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - ตลาด

ชลิลว์า                                                        

ทีพ่กัภเูก็ต                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง) /-- 

4 วดัฉลอง หลวงพ่อแชม่ – รา้นของฝากคณุแมจู่ ้– สรุาษฎรธ์าน ี– จดุชมววิเขือ่นรชัชประภา - 

กรงุเทพฯ                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 



                             

 

สอบถามสว่นลดไดท้างไลนน์ี ้@teawsanooktour 

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  

 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจก

หนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ 1 ชุด จากน ัน้ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม)หรอืทา่ดา่นศลุกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - ถ า้ลอด – 

                     เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปนัหย ี- เสม็ดนางช ี– ภเูก็ต - แหลมพรหมเทพ                                                                              

                                                                                                                                                    อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัพงังา เป็นจังหวดัทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต ้

แวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืสุระกุล (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศุลกากร น าท่านลอ่งเรอืเทีย่ว

อุทยานแห่งชาตอิ่าวพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะท าท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและ

เกาะทีม่รูีปร่างแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลน

กวา้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นที่ของอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่

ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรอืผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขา

ลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนิดจากแรงกัดเซาะของคลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้ง

ประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผา่นถ ้าเขา้

ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผา่นไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กมุภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

10-13 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

 

 

 

จากนัน้ล่องเรอืมาที ่เขาตาปู  เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกัน เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หันหนา้มองกลับไป

จะสามารถมองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกับเขาตะปูทีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพ

เช็คอนิรูปสวยๆ เขาตาปู หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา 

ลักษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอ่าวพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะ

คลา้ยกับตะปขูนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากน้ียังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีดูมาถา่ยท า

ในปี พ.ศ. 2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และไดรั้บการ

ขนานนามอกีชือ่หนึง่วา่ James Bond Island นักทอ่งเทีย่วสามารถชมเขาตะปไูดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชม

จากสันดอนของเกาะเขาพงิกัน และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทางเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตให ้

นักท่องเทีย่วล่องเรอืเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เน่ืองจากส่วนทีจ่มอยู่ใตท้ะเลถูกน ้าทะเลกัด

เซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกันอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 

เขาพงิกนั ภูเขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจาก

ภเูขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกัน เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขา 

เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐานเคลือ่น

ออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตใุหแ้ทง่หนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภเูขาลกูเดมิทีม่ลีักษณะคลา้ยถูก

ของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแตยั่งไมไ่ดถ้กูแยกออกจากกันกลับถกูปลอ่ยใหยั้งคงแนบ

ชดิตดิกันจนถกูเรยีกวา่ เขาพงิกัน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่กาะปนัหย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

บา่ย เกาะปนัหย ีหรอืบา้นกลางน ้า ชือ่น้ีมทีีม่าเน่ืองจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปี

กอ่น เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที ่เหมาะสมที่

จะตัง้บา้นเรอืน ค าว่า “ปันหย”ี แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ัง้เรยีงราย อยู่บนทะเลมทีีด่นินิด

เดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมัสยดิและกโุบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้น

แทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมง

พื้นบา้น บนเกาะปันหยีนัน้มทีัง้โรงเรียน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่

ระลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ที่ระลกึจ าหน่าย เช่น 

ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมกุ และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ 

อกี เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิมมาทานอาหารกลางวันที่

เกาะปันหย ีน าท่านกลับสูท่่าเรอื อกีหนึง่ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ 

แหง่เดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟตุบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งน้ีมาจาก

ความตัง้ใจของเดก็ๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าให ้

สนามฟตุบอลกลางทะเลแหง่น้ี เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย  

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดนิทางสู่ จุดชมววิเสม็ดนางชี อยู่บา้นเสม็ดนางชี เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มี

ชือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุด

แรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยู่ถงึกอ่นเสม็ดนางช ีบูตคิ 

เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีุดชมววิและทีพ่ักในรูปแบบเต็นทใ์หบ้รกิารถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 

100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนางชบีตูคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพั่กทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่น

นักท่องเที่ยวทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ า

ทา่นชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีตูคิ อสิระถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีง

แห่งเดยีวในประเทศไทยทีม่สีถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแห่งไขมุ่กอนัดามนั เคย

เป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์และมคีวามมั่งคั่งจากการท าเหมอืงแร่ดบีกุ ภเูก็ตมแีร่ดบีกุมากทีส่ดุในประเทศไทย 

ซึง่การขดุแร่ดบีุกทีภู่เก็ต มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภูเก็ตอยู่ที่ ตัวเกาะที่มี

ลักษณะเวา้เป็นอ่าวไปทั่วเกาะ ซึง่ท าใหเ้กดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย เดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ 

ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใต ้

สดุของเกาะภูเก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไลร่ะดับทอดตัวสูท่อ้ง

ทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหาน

และเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป นักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่ว

หรือพักที่หาดใด พอช่วงใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติย์ตกที่แหลมพรหมเทพ หากมาเที่ยวในวันที่

อากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาใน

ฤดูรอ้นมทีุ่งหญา้สทีองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นใน

ฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว 

กระทบโขดหนิอยา่งงดงาม อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศัย  
 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

หลงัทานอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        Speed Boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน า้ เลน่น า้ ชมฝงูปลา - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town –  

                     ตลาดชลิลว์า                                                        อาหารเชา้, เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง) ,-- 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพือ่น่ังเรอื Speed boat เทีย่วเกาะไข ่

 ด าน า้เกาะไข ่  
10.00 น.  เดนิทางถงึท่าเรอื ท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.30 น.  ออกเดนิทางจากทา่เรอืมุง่หนา้สูเ่กาะไขน่อก โดยเรอืสปีดโบ๊ท เป็นเกาะทีม่นี ้าทะเลสใีส และหาดทราย

สขีาวสะอาด ท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และชมฝูงปลาทีส่วยงาม จากนัน้ท่านสามารถพักผ่อนได ้

ตามอัธยาศัย  

12.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะไขน่อก มุง่หนา้สูเ่กาะไขใ่น สนุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และวา่ยน ้า

กับฝงูปลาทีส่วยงามหลากหลายชนดิ  

   บรกิารอาหารกลางวนั (บรกิารแบบขา้วกลอ่ง) (มือ้ที ่5) 

14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะไขใ่น มุ่งหนา้กลับสูท่่าเรอื สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจาก

รายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดย

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
เย็น น าทา่นเดนิทางไปถา่ยรูป เช็คอนิสวยๆที ่ Phuket old town  ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต สดุคลาสสคิ ชมตกึชิ

โนโปตุกสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรือน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่าน้ีถูกสรา้งในสมัยที่ชาวจีนและ

ชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตก

และตะวันออกอยา่งลงตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิา

ทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง โดยย่านเมอืงเก่าน้ีจะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่น

ถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัตศิาสตรข์องเมืองภูเก็ต 

หลาดใหญ่ (ถนนคนเดนิ) เปิดเฉพาะวนัอาทติย ์ต ัง้แต ่16.00 - 22.00 น. เดนิทางสู ่ตลาดนดั

ชลิลว์า ตลาดกลางคนืตกแต่งสถานทีส่วยงาม เนน้การพักผอ่นหย่อนใจเป็นหลัก มากไปดว้ยของขายที่

ตอบโจทยท์ุกไลฟ์สไตล ์ไม่วา่จะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ หรอืสนิคา้แฟชั่นอืน่ๆ รองรับทุกการพบปะสังสรรค์

ดว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทุกทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัอสิระอาหารเย็นใหท้า่นเลอืกทาน

อาหารอรอ่ยๆตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่ ี ่             วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ – รา้นของฝากคณุแมจู่ ้– สรุาษฎรธ์าน ี– จดุชมววิเขือ่นรชัชประภา – 

                       กรงุเทพฯ                                                                                 อาหารเชา้, เทีย่ง ,--- 
 

 



                             

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสู ่วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภูเก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้

ศตวรรษที ่19 เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดภเูก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อชว่ง ผู ้

กอ่ตัง้วัดฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากมี

ชือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืง

แร่ทีไ่ดก้อ่เหตจุลาจลในชว่งปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตเุจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรม

สารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่งยิง่ น าทา่นแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคณุแมจู่ ้ของฝาก

เมอืงภูเก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ 

เป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยหลังจากนัน้เดนิทางผ่านจังหวัดสรุาษฎรธ์านี น าทา่นแวะถา่ยรูป 

เขื่อนรชัชประภา มีชื่อเรียกดั ้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของ

บรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผนืป่าอันเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่กับความงามของ

ภเูขาหนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส จนท าใหไ้ดรั้บฉายาว่าเป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เน่ืองจากมี

หลายๆมมุทีม่บีรรยากาศววิทวิทศันค์ลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงจนี น าทา่นเทีย่ว

ชมววิทวิทศันเ์หนอืเขือ่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

จากนั้นเดนิทางต่อกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง) ถงึกรุงเทพฯ พรอ้มความ

ประทับใจครัง้  

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

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 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



                             

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


