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ประเพณีถอืศลีกนิผกั (เทศกาลกนิเจ)จงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 

 

พกัเมอืงภเูก็ต 1 คนื เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.00น.- ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  
 

2 พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา -  
ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาปู เกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปันหย ี- จดุชมววิเสม็ดนางชบีูทคี - 
ภเูก็ต - วดัฉลอง - แหลมพรหมเทพ  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

3  ชมประเพณีถอืศลีกนิผกั (เทศกาลกนิเจ) จงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 (เต็มวนั)  
หรอืซือ้ Option ทวัรด์ าน า้เกาะไข ่หรอืซือ้Option ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา - รา้นของฝาก - 
กรงุเทพฯ                                     อาหารเชา้               

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 
 
 



 
 
 
 
                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2 – 6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

16-18 ตลุาคม 63 2,999  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36 

22-24 ตลุาคม 63 2,999 1,500 36 

23-25 ตลุาคม 63 2,999 1,500 36 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ  

 
 

18.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จ.พงังา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ11

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสรุะกุล (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศุลกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา –  

                     ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปนัหย ี– จดุชมววิเสม็ดนางชบีทูคี –  

                     ภเูก็ต  - วดัฉลอง - แหลมพรหมเทพ       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

 

เชา้ เดนิทางถงึ จ.พงังา แวะจุดพักรถท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย  
  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

เดนิทางสู ่ทา่เรอืสุระกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศลุกากร น าท่านลอ่งเรอืเทีย่วอุทยาน
แห่งชาตอิ่าวพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาทีจ่ะท าท่านตืน่ตาตื่นใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะที่มี
รูปร่างแปลกตา ชมพื้นทีป่่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้ง

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นทีข่องอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 
42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรือผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขาลักษณะ

เกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกดัเซาะของคลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 
50 เมตร สงู 40 เมตร มีหนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถน่ังเรือลอดผ่านถ ้าเขา้ออกได ้
ทัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผ่านไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้ จากนัน้ลอ่งเรอื

มาที่ เขาตาปู  เขาพงิกนั อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อข ึน้จากเรือแลว้หันหนา้มองกลับไปจะสามารถ
มองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปูทีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

น าทา่นถ่ายภาพเชค็อนิรูปสวยๆ เขาตาปู หรอื เกาะตาปู หรอื เกาะเจมสบ์อนด ์เป็นสญัลกัษณ์ของ
จังหวัดพังงา ลกัษณะเป็นแทง่หนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอ่าวพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็น

เป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปูขนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีม่ีภาพยนตรฮ์อลลี
วูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) 
และไดร้ับการขนานนามอีกชือ่หนึง่ว่า James Bond Island นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกล

จากเรือ หรือชมจากสนัดอนของเกาะเขาพงิกนั และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทางเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน



 
 
 
 
                             

ไม่อนุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วล่องเรอืเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากสว่นทีจ่มอยู่ใตท้ะเลถูก
น ้าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจเกดิข ึน้ เขาพงิกนั ภเูขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตาก

แตกตา่งจากภเูขาอืน่ใดทัง้ส ิน้ โดยมลีกัษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอด
เขาสูต่นีเขา เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภเูขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรุดตัวต ่าลง 

ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหินซีกที่แตกออกตัง้เอียงพิงภูเขาลูกเดมิที่มี
ลกัษณะคลา้ยถูกของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแต่ยังไม่ไดถู้กแยกออกจากกันกลับถูก
ปลอ่ยใหย้ังคงแนบชดิตดิกนัจนถกูเรยีกว่า เขาพงิกนั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เกาะปนัหย ี

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เทีย่ง   ถงึ เกาะปนัหย ี   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
 

บา่ย เกาะปนัหย ีหรือ บา้นกลางน า้ ชือ่นี้มีทีม่าเนื่องจาก“โตะ๊บาบู” ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 

ปีกอ่น เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกนัรูว้่าเป็นสถานที ่เหมาะสมที่
จะตัง้บา้นเรือน ค าว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ัง้เรียงราย อยู่บนทะเลมีทีด่นินดิ
เดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที่ สรา้งมัสยดิและกุโบว ์ชาวเกาะสว่นใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้น

แทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหินปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมง
พื้นบา้น บนเกาะปันหยีนัน้มีทัง้โรงเรียน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที่

ระลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เช่น 
ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ 
อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักทอ่งเทีย่วมักนยิมมาทานอาหารกลางวันที่

เกาะปันหย ีน าท่านกลับสูท่่าเรือ อีกหนึง่ความ Unseen บนเกาะปนัหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ 
แหง่เดยีวในประเทศไทย ซ ึง่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งนี้มาจาก
ความตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าให ้

สนามฟตุบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 จากนัน้เดนิทางสู ่จดุชมววิเสม็ดนางช ีจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ จ.พังงา สามารถ

มองเห็นทศันียภาพของอ่าวพังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็น



 
 
 
 
                             

จุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยู่ถงึกอ่นเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีุดชมววิและทีพ่ัก
ในรูปแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถดัจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนาง
ชบีูตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่ักทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถ

ขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ าท่านชมววิ จุดชมววิเสม็ดนางชบีูทีค 
อสิระถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศยั  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จ.ภเูก็ต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง)น าท่านเดนิทางสู ่วดัฉลองหรอื

วดัไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสรา้งข ึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดที่
ใหญ่ทีสุ่ดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพอ่ช่วง ผูก้อ่ต ัง้วดัฉลอง 
เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมชีือ่เสยีงทางดา้น

การปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจีน (อัง้ยี่) กรรมกรเหมืองแร่ทีไ่ดก้่อเหตุ
จลาจลในชว่งปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดทีม่ีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ

ของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์ก
ดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต
ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มีลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้ง

แวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน 
สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทัว่ไป นักทอ่งเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่วหรอืพักทีห่าด
ใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้า

เปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุง่หญา้
สทีองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นในฤดูฝนจะเป็นสี

เขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขด
หนิอย่างงดงาม อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Twin Hotel Phuket หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 



 
 
 
 
                             

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        ประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 (เต็มวนั)  

                                 หรอืซือ้ Optionทวัรด์ าน า้เกาะไข ่หรอืซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา – รา้นของฝาก –  

                     กรงุเทพฯ       อาหารเชา้                                           

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 น าท่านเขา้ร่วมงานประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภูเก็ต ประจ าปี 2563 ตรงกับวันที่ 17 -25 
ตลุาคม 2563 รวมเป็นเวลา 9 วัน ถอืว่าเทศกาลกนิเจ จ.ภูเก็ตนัน้จัดไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อีกแห่งหนึง่ของ
ประเทศไทย แต่งานถือศลีกนิผักปีนี้งดพธิีกรรมแสดงอภนิิหารสารพัดชนิดเลกิหมดทัง้ ลุยไฟ-อาบ

น ้ามัน เปลี่ยนรูปแบบใหม่ตอบรับ New Normal ป้องกันโควดิ-19 ตัง้แต่พธิียกเสาโกเตง้ พธิีสะเดาะ
เคราะห ์ไหวพ้ระในศาล และจะใชข้บวนแห่ดว้ยรถยนต ์มกีารจ ากดัจ านวนมา้ทรง จ ากดัจ านวนอ๊ามหรอื

ศาลเจา้กับขนาดองคเ์ทพเจา้ทรงท าพธิแีห่งละ 1 องค ์ในดา้นพธิกีรรมยดึตามที ่ศบค.ก าหนด โดยปีนี้
เนน้การจัดงานแบบเรยีบง่าย ปฏบิัตติามมาตรการหลกัทีป้่องกันการแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 โดย 
สวมหนา้กากอนามัย เวน้ระยะห่างทางสงัคมตลอดการจัดงาน 

 ท าไมเราตอ้งกนิเจ 
 1.กนิเจ เพือ่สขุภาพทีด่ขี ึน้ เพราะอาหารเจถอืเป็นอาหารชวีจติอย่างหนึง่ ชว่ยปรับสภาพร่างกายให ้

สมดุล ลา้งพษิในร่างกาย รวมถงึชว่ยเสรมิสรา้งร่างกายใหแ้ข็งแรงและท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เพราะคนจีนเชือ่ว่า เนื้อสตัวเ์ป็น “หยนิ” และผักผลไมเ้ป็น “หยาง” โดยธรรมชาตคินเรามักทาน
เนื้อสตัวเ์ยอะกว่าผักผลไม ้การงดทานเนื้อสตัวจ์งึเป็นการปรับใหห้ยนิและหยางสมดลุมากยิง่ข ึน้ดว้ย 

 2.กนิเจ เพือ่ท าบุญ เพื่อช าระลา้งใจใหใ้สสะอาด ไม่เบียดเบียนสตัวโ์ลก ท าใหจ้ติใจเราผ่องใสมาก
ขึน้ เมือ่เราทราบว่าส ิง่ทีเ่ราท าเป็นเรือ่งทีด่ ีก็จะสง่ผลตอ่จติใจทีเ่บกิบาน เป็นสขุขึน้ 

 3.กนิเจ เพือ่ละเวน้กรรม ทีเ่กดิจากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ หรอืแมก้ระทั่งการจา้งฆ่าเพือ่การบรโิภค หาก

เราทราบว่าการงดบรโิภคเนื้อสตัว ์เป็นการช่วยชวีติสตัวนั์บพันนับหมื่น เราก็จะช่วยลดกรรมของเรา
ไดม้ากขึน้ 

 อสิระใหท้า่นไดเ้ขา้รว่มงานตามอธัยาศยั จนไดเ้วลานดัหมายเจอกนั ณ จดุนดัพบ 
 

 ***หากทา่นใดไมส่นใจเขา้รว่มงานประเพณีถอืศลีกนิผกัจงัหวดัภเูก็ต ประจ าปี 2563 

สามารถซือ้Optionทวัรไ์ปด าน า้ เกาะไข ่หรอื เกาะพพี ีได*้** 
 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option ทวัรด์ าน า้เกาะไข ่ ช าระเพิม่ทา่นละ 599 บาท  
(เรอืไม่มอีอกทกุวนัข ึน้อยู่กบัจ านวนคน/สภาพอากาศ) 

10.00 น.  เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณด์ าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

  บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.30 น.  ออกเดนิทางจากทา่เรอืมุ่งหนา้สู ่เกาะไขน่อก โดยเรอืสปีดโบ๊ทเป็นเกาะทีม่นี ้าทะเลสใีสและหาด ทราย

  สขีาวสะอาด ท ากจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง และชมฝูงปลาทีส่วยงาม จากนัน้ทา่นสามารถพกัผ่อน              

           ไดต้ามอัธยาศยั 

12.00 น.  ออกเดนิทางจาก เกาะไขน่อก มุง่หนา้สู ่เกาะไขใ่น สนุกสนานกบักจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการังและว่าย 

  น ้ากบัฝูงปลาทีส่วยงามหลากหลายชนดิ (บรกิารอาหารกลางวันแบบขา้วกลอ่ง) 

14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะไขใ่น มุ่งหนา้กลบัสูท่า่เรอื  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
                             

 
 
 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option ทวัรเ์กาะพพี ีอ่าวมาหยา ช าระเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท  
(เรอืไม่มอีอกทกุวันขึน้อยู่กบัจ านวนคน/สภาพอากาศ) 

09.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณด์ าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

  บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สูเ่กาะพพีดีอน เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมูเ่กาะพพี ีเกาะสวรรคแ์ห่งการดงึดดู 

  นักทอ่งเทีย่วทัว่มุมโลก แวะท ากจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพีดีอน (บรกิารอาหารกลางวันแบบขา้วกลอ่ง) 

บา่ย  จากนัน้ทา่นสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศยับนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุ่ง

  หนา้สูเ่กาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทศันียภาพความสวยงามของอา่วปิเละ, ถ ้ารังนก แวะท ากจิกรรมด าน ้าชม

  ความอุดมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล จากนัน้ลอ่งเรอืชมอา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชี ือ่เสยีง

  ระดบัโลก หลงัจากถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach. ในปี ค.ศ.1999 

17.00 น. เดนิทางกลบัถงึทา่เรอื  

 หมายเหตุส าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยู่กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น น าท่านแวะ ซื้อของฝากกนัที ่รา้นคุณแม่จู ้มีของฝากขึน้ชือ่มากมายหลาย

อย่าง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ใหท้า่นชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

11 ชัว่โมง) ถงึกรุงเทพฯ พรอ้มความประทบัใจครัง้  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 



 
 
 
 
                             

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 500 บาท 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่
มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 



 
 
 
 
                             

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


