
 

 
17.00น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯใหก้ารตอ้นรับ มีการพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมิ

ร่างกาย และมีบรกิารแจกหนา้กากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ 1 ชุด พรอ้มออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 
 

 
 
เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดพังงา แวะใหท้า่นท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที่ 1)  เดนิทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือ

กระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร น าท่านล่องเรือเที่ยวอุทยาน
แห่งชาตอิ่าวพังงา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะท าท่านตื่นตา
ตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะทีม่รีูปร่างแปลกตา น่ังเรอืผ่าน

ไปยัง ถ ้าลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลที่ก าเนดิ

จากแรงกัดเซาะของคลื่น มีหินงอกหินยอ้ยบนเพดานถ ้ าที่
สวยงาม เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถ่ายภาพ

เช็คอนิรูปสวยๆ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) เกาะปันหย ีหรอืบา้นกลางน ้า 

มทัีง้โรงเรยีน อนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของ
ที่ระลึกมากมาย ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนาม

ฟุตบอลลอยน า้ แห่งเดยีวในประเทศไทย น าท่านกลับสู่

ท่าเรือ จุดชมววิเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาไดอ้ย่างสวยงาม ทัวร์น าท่านชมววิจุดชมเสม็ดนางชบีูตคิ เดนิทางสูจ่ังหวัดภูเก็ต 

แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแรม ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืเพือ่น่ังเรอื Speed 

boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน ้าเกาะไข ่
10.00น. เดนิทางถงึทา่เรอื ท าการเช็คอนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ 

ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจาก

มัคคเุทศก ์
10.30 น.ออกเดนิทางสูเ่กาะไข่นอกโดยเรือสปีดโบ๊ท เป็นเกาะทีม่นี ้าทะเลสีใส 

และหาดทรายสขีาวสะอาด ท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และชมฝูง
ปลาทีส่วยงาม  

12.00 น.ออกเดนิทางสู่เกาะไข่ใน สนุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และว่ายน ้ากับฝูงปลาที่สวยงาม 

บรกิารอาหารกลางวัน (บรกิารแบบขา้วกลอ่ง) (มือ้ที ่5) 
14.00 น.ออกเดนิทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหนา้กลับสูท่่าเรอื สมควรแกเ่วลาน าท่านกลับเขา้ทีพ่ักแรม พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
หมายเหตุส าคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกต่างกันจากรายละเอยีดทัวร ์ขึน้อยู่กับสภาพ

ของอากาศและสภาพของกระแสน ้า โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก 
เย็น ถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆที่ Phuket old town  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสคิ ชมตกึชโินโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคาร

บา้นเรอืน ตกึสวยๆ ตลาดนัดชลิลว์า ตลาดกลางคนืตกแตง่สถานทีส่วยงาม อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่าน

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรมทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) วัดฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต นมัสการ 

หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อช่วงเพือ่เป็นสริมิงคล แวะซือ้ของฝาก รา้นคุณแม่จู ้ของฝากเมืองภูเก็ตเดนิ

ทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะถ่ายรูป เขือ่นรัชชประภา ชือ่เรียกเดมิเขือ่นเชีย่วหลาน มีความโดดเด่น

เลือ่งชือ่ในเรือ่งของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เดนิทางต่อกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั่วโมง) ถงึ
จุดหมายโดยสวัสดภิาพ 

 

วนัที1่   จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา 

วนัที3่ Speed Boat เทีย่วเกาะไข ่ด าน า้ เลน่น า้ ชมฝงูปลา-ยา่นเมอืงเกา่Phuket old town-ตลาดชลิลว์า                                                       

วนัที4่   วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่-รา้นของฝากคุณแมจู่-้สุราษฎรธ์าน-ีจดุชมววิเขือ่นรชัชประภา-กรงุเทพฯ                                                                                 

วนัที2่ พงังา-ทา่เรอืสุระกุล(ท่าเรอืกระโสม)หรอืทา่ดา่นศลุกากร-ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา-ถ า้ลอด-เขาพงิกนั-เขาตาปเูกาะเจมส์

บอนด-์เกาะปนัหย-ีเสม็ดนางช-ีภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ                                                                              



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และค่าน ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื 

กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกู

ทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

4-7 มนีาคม 2565 3,999  

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 34 

25-28 มนีาคม 2565 3,999 1,500 34 

5-8 เมษายน 2565 4,999 1,500 34 

13-16 เมษายน 2565 4,999 1,500 34 

29เมษายน-2พฤษภาคม 2565 4,999 1,500 34 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัภูเก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม/ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สัน 1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) /Moderna 2เข็ม /ไฟเซอร2์เข็ม/

สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ2เข็ม 

หรอื✓ แสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK)จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง ไมเ่กนิ7วันกอ่น

เดนิทาง 

*ผูม้อีายตุัง้แต6่-18ปีและอยูน่อกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวัคซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ 

*ผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่6ปีเดนิทางพรอ้มผูป้กครองหรอืผูด้แูลไดร้ับการยกเวน้การแสดงเอกสารตา่งๆตามเงือ่นไข 

มาตรการเขา้จังหวัดอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรอืจังหวัดนัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 70% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 25 ทา่น  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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