ส ุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี
เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ
3 วัน 2 คืน
เดินทาง เมษายน
2564
3 วัน– 2พฤษภาคม
คืน
ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา
จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะพีพี l
ดาน้าชมปะการัง l ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ
ราคาเริ่มต้น

8,990.-

เส้นทางการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปั นหยี เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี
วันที่ 2 ภูเก็ต -หมูเ่ กาะพีพี-ดานา้ ชมปะการัง
วันที่ 3 ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง
















Day
1
ดอนเมือง
ภูเก็ต
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี -เขาพิง
กัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง
ประตู 9 – 10 Air Asia เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอานวย
ความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นงั ่ และโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึน้ เครื่อง
07.35 น. นาท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋ า แล้วนาท่านขึ้นรถบัสปรับ
อากาศ
09.30 น. จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรับล ูกค้าที่สนามบินภเู ก็ต
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ จังหวัดพังงา และ ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพังงาโดยเรือท้องแบน
11.30 น. ลงเรือมุง่ หน้าสู่ เขาตะปู เขาพิงกัน ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซึ่งเป็ นสถานที่ที่เคยถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง
“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปื นทอง)” และชมเขาพิงกัน ชม
บรรยากาศ ทิวทัศน์ อันเป้นเอกลักษณ์ที่สวยโดดเด่นของอ่าวพังงา

หลังจากนัน้ เดินทางไปยัง เกาะทะล ุ เพื่อสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถา้ สนุกกับการพายแคนูชม

หินงอกหินย้อย ( หากต้องการค่าบริการ พร้อมคนพาย ท่านละ 150 บาท )

รับประทานอาหารที่ เกาะปันหยี พร้อมชมวิวอันสวยงามและสงบที่รา้ นอาหารกลางนา้
( มื้อที่ 1 ) เดินเที่ยว ชมสนามฟุตบอลลอยนา้ และเดินช้อปปิ้ งในเกาะ
14.30 น. เข้าเยี่ยมชมเกาะปันหยี หมูบ่ า้ นชาวประมงของชาวมุสลิมเข้าดูวิถีชีวิตและซื้อของฝาก อาทิ นา้ พริกกุง้
เสียบ ของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย เป็ นต้น
15.00 น. ออกจากเกาะปั นหยี เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ทา่ เรือเพื่อเดินทางไปยัง จดุ ชมวิวเสม็ดนางชี ตัง้ อยู่ที่บา้ นหินร่ม ตาบลคลองเคียน
อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็ นหนึง่ ในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็คอินของพังงา สาหรับไฮไลท์ที่นา่ สนใจ
ของการมาเที่ยวที่นี่ นัน่ คือ การได้สมั ผัสกับจุดชมวิวที่ตงั้ อยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นภาพความสวยงาม
ของธรรมชาติกว้างไกลสุดสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ มองไปมอง
มาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็ นผูบ้ รรจงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซา้ ใคร
ออกเดินทางกลับสู่ภเู ก็ต แวะ จดุ ชมวิว สะพานสารสิน
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 )
ที่พกั
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PATONG BAY HILL หรือเทียบเท่า
กลางวัน

Day
2
หมู่เกาะพีพี
วันที่ 2

ภูเก็ต -หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิ เละ - ทะเลใน-ดาน้าชมปะการัง-เกาะพีพี
ดอน

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และอานวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชา
และกาแฟ

09.15 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี
เกาะไข่
11.45 น. ถึงอ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา
พร้อมถ่ายภาพ อ่าวโล๊ะซามะ ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ พร้อมดาน้าชม
ปลาสวยงาม ดาน้าด ูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนัน้ ชมถ้าไวกิ้ง ชมบรรยากาศของนา้ ทะเลที่ใส วิว
สวยถ่ายภาพที่งดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 4 )
14.00 น. จากนัน้ นาท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดานา้ ชมความงดงามใต้ทอ้ งทะเลที่งามที่สดุ และ
พักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน
14.30 น. เข้าสู่อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นกั ท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดานา้ ชมความงดงามใต้ทอ้ งทะเลที่
งามอีกแห่งหนึง่ ของหมูเ่ กาะพีพีเลยทีเดียว
16.00 น. จากนัน้ นาท่านขึน้ เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว นา้ ทะเลใส พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายนา้
ตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด

16.30 น.
17.00 น.
ค่า
ที่พกั

เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่ ท่าเรือ Asia Marina
เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พกั โดยสวัสดิภาพ
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั PATONG BAY HILL หรือเทียบเท่า

**** หากต้องการเปลี่ยนหมู่เกาะพีพี เป็ น หมู่เกาะสิมิลนั เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***

Day
3
อ่าวพังงา
กร ุงเทพฯ
วันที่ 3
เช้า
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม

เช็คเอ้าท์และพร้อมกันที่ลอ้ บบี้
เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ

13.30 น. ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายนา้ ริมหาด หรือเลือกสนุก

กับกิจกรรมทางนา้ เช่นดานา้ ลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้าไม่รวมในราคา
โปรแกรมทัวร์)
14.00 น. รับประทานอาหารบนเรือ ( มื้อที่ 6 ) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบนา้ เปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนาท่านส่งกลับส่ง
สนามบินโดยสวัสดิภาพ
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินภเู ก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
21.30 น. นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3012
22.55 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

หมายเหต ุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
*** หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่ นเที่ยวบิน ***
**กาหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและลมทะเล***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10-12 เมษายน 2564
11-13 เมษายน 2564
12-14 เมษายน 2564
27-29 เมษายน 2564
01-03 พฤษภาคม 2564
พักเดี่ยว
*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาเด็ก

ราคาท่านละ
10,990.10,990.10,990.8,990.9,990.เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รวมตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋ า
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
9. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
10. ค่าฝากกระเป๋ าก่อนล่องเรือยอร์ช และ ค่าห้องอาบนา้ เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่านละ 110 บาท

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
3. ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีที่ตอ้ งการซื้อนา้ หนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
( หากท่านต้องการซื้อนา้ หนักกระเป๋ าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชัว่ โมง )
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเ้ ดินทางเอง
6. ค่าแคนนู ลอดถา้ อ่าวพังงา หากต้องการ ( ท่านละ 150 บาท )
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี

