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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา 

 

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

พงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- จดุชมววิเสม็ดนางช ี- ภเูก็ต - แหลมพรหมเทพ 

ทีพ่กัภเูก็ต                                                                                            อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 ทา่เรอืทบัละม ุ- อทุยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,ชมววิอา่วเกอืก ด าน า้ชมปะการงั เกาะบาง ู, เกาะ

บาย ูและ เกาะเมยีง) - ทา่เรอืทบัละม ุ

ทีพ่กัภเูก็ต                                                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง  / เย็น 

4 วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - รา้นของฝากคณุแมจู่ ้- กรงุเทพฯ                                                                                                       

 อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพงังา  
 

17.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อสิระ

ใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

 
 

วนัทีส่อง        พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - ถ า้ลอด -  
                     เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- จดุชมววิเสม็ดนางช ี- ภเูก็ต - แหลมพรหมเทพ 

                                                                                                                                       อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัพงังา เป็นจังหวดัทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใตแ้วะทาน

อาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศุลกากร น าท่าน ล่องเรอืเทีย่วอุทยาน

แหง่ชาตอิา่วพงังา ชมทวิทัศน์ของอา่วพังงาทีจ่ะท าทา่นตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะทีม่รูีปร่างแปลก

ตา ชมพื้นทีป่่าชายเลนผืนใหญ่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ทีส่ดุของประเทศ

ไทยในปัจจุบัน พืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้า

ของป่าชายเลน น าท่านน่ังเรือผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกัด

เซาะของคลืน่ทะลทุลุวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้า

ทีส่วยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผ่านถ ้าเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านไดแ้ต่จะลอดถ ้าได ้

เฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 

ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

10-13 เมษายน 64 6,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64  5,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 5,999 1,500 36  
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จากนัน้ลอ่งเรอืมาที ่เขาตาป ู เขาพงิกนั อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกัน เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หันหนา้มองกลับไปจะสามารถ

มองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกับเขาตะปูทีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพเช็คอนิรูปสวยๆ เขา

ตาปู หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยูใ่น

ทะเลบรเิวณปากอา่วพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยกบัตะปขูนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า 

นอกจากน้ียังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืน

ทอง (The Man with the Golden Gun) และไดรั้บการขนานนามอกีชือ่หนึง่วา่ James Bond Island นักทอ่งเทีย่วสามารถ

ชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรือ หรือชมจากสันดอนของเกาะเขาพงิกัน และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได ้ทาง

เจา้หนา้ทีอุ่ทยานไม่อนุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เน่ืองจากสว่นทีจ่มอยูใ่ต ้

ทะเลถกูน ้าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงวา่อาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพือ่ป้องกันอันตรายทีอ่าจ

เกดิขึน้ เขาพงิกนั ภูเขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจาก

ภูเขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาสองลูกทีแ่นบยดึตดิกัน เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขา เกดิจาก

การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐานเคลือ่นออกจากแนวเดมิ

เล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูกเดมิทีม่ลีักษณะคลา้ยถูกของมคีมตัดเป็นเสน้ตรง

จากยอดเขาสูต่นีเขาแตยั่งไม่ไดถ้กูแยกออกจากกันกลับถกูปลอ่ยใหยั้งคงแนบชดิตดิกันจนถกูเรยีกวา่ เขาพงิกัน 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่กาะปนัหย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

บา่ย เกาะปนัหย ีหรอืบา้นกลางน ้า ชือ่น้ีมทีีม่าเน่ืองจาก“โตะ๊บาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปีกอ่น เมือ่
มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้า่เป็นสถานที ่เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน ค าวา่ 

“ปันหย”ี แปลวา่ “ธง” มลีักษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมทีีด่นินดิเดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมัสยดิ
และกโุบว ์ชาวเกาะสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมูบ่า้นแทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปนูเหนือ

น ้าทะเล ชาวบา้นสว่นใหญป่ระกอบอาชพีท าประมงพืน้บา้น บนเกาะปันหยนัีน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามัย มัสยดิ 

รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะเยีย่ม ชมมี

สนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เชน่ ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมกุ และยัง

มผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ อกี เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนิยมมาทานอาหาร

กลางวันทีเ่กาะปันหย ีน าท่านกลับสูท่่าเรอื อกีหนึง่ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอย
น า้ แหง่เดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟตุบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งน้ีมาจากความ

ตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าใหส้นามฟตุบอล

กลางทะเลแห่งน้ี เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้น

เสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดจุดหนึ่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าว

พังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ี

จะอยู่ถงึก่อนเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจุีดชมววิและทีพั่กในรูปแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจุดชมววิ

เสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนางชบีูตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่ักทัง้แบบรสีอรท์
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และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถา่ยภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวร์

น าทา่นชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีตูคิ อสิระถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีงแหง่เดยีว

ในประเทศไทยทีม่สีถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่วา่เป็น ดนิแดนแหง่ไขม่กุอนัดามนั เคยเป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์

และมคีวามม่ังคั่งจากการท าเหมอืงแร่ดบีุก ภูเก็ตมแีร่ดบีุกมากทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่การขุดแร่ดบีุกทีภู่เก็ต มี

ประวัตคิวามเป็นมากวา่ 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภเูก็ตอยูท่ี ่ตัวเกาะทีม่ลีักษณะเวา้เป็นอา่วไปทั่วเกาะ ซึง่ท าให ้

เกดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย เดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจุดชม

อาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มี

ลักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ขึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม

ตน้หญา้ที่พัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ 

โดยทั่วไป นักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่วหรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหม

เทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงาม

มาก หากมาในฤดูรอ้นมทีุ่งหญา้สทีองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน 

ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว 

กระทบโขดหนิอยา่งงดงาม อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 
หลงัทานอาหาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม        ทา่เรอืทบัละม ุ- อทุยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,ชมววิอา่วเกอืก ด าน ้าชมปะการัง เกาะบางู ,  

                     เกาะบาย ูและ เกาะเมยีง) - ทา่เรอืทบัละม ุ                                                 อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละม ุ(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) 
08.00 น. เดนิทางถงึท่าเรือท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟังบรรยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 
08.30 น. น าทา่นลงเรอื Speed Boat  มุง่หนา้สู ่อุทยานหมูเ่กาะสมิลินั (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) เดนิทางมาถงึ เกาะ 8 หรอื เกาะสมิลินั เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมู่เกาะสมิลิัน มธีรรมชาตบินชายฝ่ังทัง้หาด
ทรายขาวละเอยีดสวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบูรณ์ทัง้ปะการัง กัลปังหา และปลาหลากสลีัน ดา้นทศิ
เหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อบนเนินเขาริมหาด ที่สามารถเดินไปชมววิได ้นับเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะสมิลิันหรือเกาะแปด สามารถมองเห็นววิ อ่าวเกอืก(Donald Duck Bay) ซึง่โอบลอ้มไป
ดว้ยกองหนิขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา อสิระใหท้่าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บนหาดทรายสขีาวบรสิทุธิ ์จากนัน้น าทุก
ท่าน ด าน า้จุดแรก ที ่เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุป์ลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ เป็นจุดยอดฮติในการ
ถา่ยภาพน ้าสคีรามเขม้ตัดกับกองหนิสวยงามตระการตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการอทุยานหมูเ่กาะสมิลินั (มือ้ที ่5)   
บา่ย น าทุกท่านออกมา ด าน า้จุดทีส่อง ที ่เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดด าน ้าตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลิัน เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของเต่าทะเลทีพ่บเห็นไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทักทายกับนักท่องเทีย่วเสมอๆ  จากนัน้น าทุกท่าน 
ด าน า้จดุทีส่าม ซึง่เป็นจุดสดุทา้ย ที ่เกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ชีายหาดอันงดงามถงึสองชายหาด สามารถ
เดนิทะลุถงึกันได ้ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆบนชายหาด เชน่ เดนิเล่น ถ่ายรูป หรอืด าน ้าตืน้ชม
ความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืทบัละมุ ถงึท่าเรอืทับ
ละม ุน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 
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ทีพ่กั: Twin Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่      วดัฉลอง ไหวห้ลวงพอ่แชม่ - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - รา้นของฝากคณุแมจู่ ้- กรงุเทพฯ                                                                                            
                                                                                                           อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 
 เดนิทางสู ่วดัฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภูเก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่

19 เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อชว่ง ผูก้อ่ตัง้วัดฉลอง เพือ่
เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากมชีือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยา
สมุนไพร และช่วยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจีน (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 
2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตเุจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่ง

ยิง่ น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป เช็คอนิสวยๆที ่ Phuket old town  ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต สดุคลาสสคิ ชมตกึชิ
โนโปตุกสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่าน้ีถูกสรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตก
หลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่งลง
ตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง 
โดยย่านเมอืงเกา่น้ีจะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชม
ยา่นเมอืงเกา่อันเป็นเสน่หท์างประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต น าทา่นแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคณุแมจู่ ้ของฝาก

เมอืงภูเก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

จากนัน้เดนิทางตอ่กลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) ถงึกรุงเทพฯ พรอ้มความประทับใจครัง้  

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  

โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
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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 แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์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 าระเงนิคา่มัดจ า 
หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
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 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


