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เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2564 

ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพงังา  

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หม ูเ่กาะพีพี l  

ด าน ้าชมปะการงั l ลอ่งเรอืยอรช์ เกาะเฮ 

 

 

 

 

 สดุปังภเูก็ต อ่าวพงังา เสม็ดนางชี  

เกาะพีพี ลอ่งเรือยอรช์เกาะเฮ   

3 วนั 2 คืน  

 
3 วนั 2 คืน  

 ราคาเริม่ตน้  8,990.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภเูก็ต - ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา - เกาะปันหยี -

เขาพิงกนั-เขาตะปู- จดุชมวิวเสม็ดนางชี 

   

วันที่ 2 ภเูก็ต -หมูเ่กาะพีพี-ด าน า้ชมปะการงั    

วันที่ 3 ลอ่งเรือยอรช์ เกาะเฮ - สนามบินภเูก็ต – สนามบินดอนเมือง    

 

Day 

1 

 

ดอนเมือง 

- 

ภเูก็ต 

วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภเูกต็ - ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา - เกาะปันหย ี-เขาพิง

กนั-เขาตะป-ู จดุชมวิวเสม็ดนางชี 

05.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง 

ประต ู9 – 10 Air Asia  เจา้หนา้ท่ีส่งกร ุ๊ป คอยตอ้นรับท่านท่ีหนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอ านวย

ความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เคร่ือง 

07.35 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3029 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึ้นรถบัสปรับ

อากาศ 

09.30 น. จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต  

 น าท่านเดินทางสู ่ทา่เรือ จงัหวดัพงังา และ ออกจากท่าเรือไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือทอ้งแบน  
11.30 น. ลงเรือมุง่หนา้สู ่เขาตะป ู  เขาพิงกนั  ไปเย่ียมชมเขาตะปู ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเคยถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง

“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”  และชมเขาพิงกนั ชม

บรรยากาศ ทิวทศัน ์อนัเป้นเอกลกัษณท่ี์สวยโดดเดน่ของอ่าวพงังา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากนัน้เดินทางไปยงั เกาะทะล ุเพื่อสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบัการพายแคนชูม 
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หินงอกหินยอ้ย ( หากตอ้งการค่าบรกิาร พรอ้มคนพาย ท่านละ 150 บาท ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารท่ี เกาะปันหยี พรอ้มชมวิวอนัสวยงามและสงบที่รา้นอาหารกลางน า้  

( ม้ือท่ี 1 ) เดินเท่ียว  ชมสนามฟุตบอลลอยน า้ และเดนิชอ้ปป้ิงในเกาะ  
14.30 น. เขา้เย่ียมชมเกาะปันหย ีหมูบ่า้นชาวประมงของชาวมสุลิมเขา้ดวิูถีชีวิตและซ้ือของฝาก อาทิ น า้พริกกุง้

เสียบ ของฝากตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย เป็นตน้ 

15.00 น. ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

16.00 น. ออกเดินทางกลบัสูท่า่เรือเพ่ือเดินทางไปยงั จดุชมวิวเสม็ดนางชี ตัง้อยู่ท่ีบา้นหินร่ม ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ท ุ่ง จงัหวัดพงังา เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวนา่เช็คอินของพงังา ส าหรบัไฮไลทท่ี์นา่สนใจ

ของการมาเที่ยวท่ีนี ่นัน่คือ การไดส้มัผสักบัจดุชมวิวที่ตัง้อยู่บนยอดเนนิเขา มองเห็นภาพความสวยงาม

ของธรรมชาตกิวา้งไกลสดุสายตา มองเห็นวิวอ่าวพงังา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหินปูนนอ้ยใหญ่ มองไปมอง

มาก็เหมือนภาพวาดท่ีมีธรรมชาตเิป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ย่างมีเอกลกัษณไ์มซ่ า้ใคร 

 ออกเดินทางกลบัสูภ่เูก็ต แวะ จดุชมวิว สะพานสารสิน  

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ( ม้ือท่ี 2 ) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั PATONG BAY HILL หรอืเทียบเท่า 

Day 

2 

 

 

หมูเ่กาะพีพี 

วนัท่ี 2 ภเูกต็ -หม ู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ด าน ้าชมปะการงั-เกาะพีพี

ดอน 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าเรอื Asia Marina จะมีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก รบับริการอาหารว่างชา

และกาแฟ  
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09.15 น. เดินทางสู ่เกาะพีพี ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ชื่นชมบรรยากาศของทอ้งทะเล ฟังไกดบ์รรยายโปรแกรมเกาะพีพี 

เกาะไข ่

11.45 น. ถึงอ่าวมาหยา เขา้สูพี่พีเล จดุแรกที่จะไดช้มวิวดา้นนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา 

พรอ้มถ่ายภาพ  อ่าวโละ๊ซามะ  ออกจากอ่ามาหยา เดินทางตอ่ไปยงัอ่าวโละ๊ซามะ  พรอ้มด าน ้าชม

ปลาสวยงาม ด าน ้าดปูะการงัใกลบ้ริเวณเรือ จากนัน้ ชมถ ้าไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน า้ทะเลท่ีใส วิว

สวยถ่ายภาพท่ีงดงาม 

  
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารบฟุเฟ่ตบ์นเกาะพีพีดอน ( ม้ือท่ี 4 ) 

14.00 น. จากนัน้น าท่านสู ่อ่าวตน้ไทร เขา้ส ูห่าดตน้ไทร ท่านจะไดด้ าน า้ชมความงดงามใตท้อ้งทะเลท่ีงามท่ีสดุ และ

พกัผอ่นที่หาดตน้ไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอนัดามนั 

14.30 น. เขา้ส ูอ่่าวลิงใหญ่ มีลิงใหน้กัท่องเท่ียวถ่ายรปูอย่างนา่รกั ท่านจะไดด้ าน า้ชมความงดงามใตท้อ้งทะเลท่ี

งามอีกแห่งหนึง่ของหมูเ่กาะพีพีเลยทีเดียว 

16.00 น. จากนัน้น าท่านขึน้ เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น า้ทะเลใส  พกัผอ่นตามอธัยาศัย หรือว่ายน า้

ตืน้ ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนดิ             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. เดินทางออกจากเกาะไขน่อก สู่ ท่าเรอื Asia Marina 

17.00 น. เดินทางกลบัยงัท่าเรือ  และสง่ท่านกลบัโรงแรมที่พกัโดยสวัสดิภาพ    

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั PATONG BAY HILL หรอืเทียบเท่า 

 

**** หากตอ้งการเปลี่ยนหม ู่เกาะพีพี เป็น หม ู่เกาะสิมิลนั เพ่ิมท่านละ 1,000 บาท *** 



5  WTHKT-FD002 สดุปังภเูก็ต อา่วพังงา เสม็ดนางช ีลอ่งเรอืยอรช์เกาะเฮ  ทวัรเ์กาะพพี ี3 วนั 2 คนื 

Day 

3 
 

 

อ่าวพงังา 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 ลอ่งเรอืยอรช์ เกาะเฮ - สนามบินภเูกต็ – สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. เช็คเอา้ทแ์ละพรอ้มกนัที่ลอ้บบ้ี  

12.00 น. เดนิทางถึงท่าเรอือ่าวฉลอง จะมีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

13.00 น. ออกเดนิทางจากท่าเรอืโดยเรอืยอรช์คาตามารนั ไปยงัเกาะเฮ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น. ถึง เกาะเฮ  พกัผอ่นตามอธัยาศยับนชายหาด เชน่อาบแดด ว่ายน า้ริมหาด หรือเลือกสนกุ

กบักิจกรรมทางน า้ เชน่ด าน า้ลึก เรือลากร่ม เรือกลว้ย (กจิกรรมทางน ้าไม่รวมในราคา

โปรแกรมทวัร)์  

14.00 น. รบัประทานอาหารบนเรือ ( ม้ือท่ี 6 )  พรอ้มชมบรรยากาศ ความสวยงามในทอ้งทะเล 

18.30 น. เดนิทางออกจากเกาะเฮ สูท่า่เรืออ่าวฉลอง  พรอ้มชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ก 

19.00 น. กลบัถึงทา่เทียบเรืออ่าวฉลอง  อาบน า้เปลี่ยนเสื้อผา้ รถทกุคนัพรอ้มน าทา่นสง่กลบัสง่

สนามบินโดยสวสัดภิาพ 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินภเูก็ต เดินทางกลบักรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

21.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3012 

22.55 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

  

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
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*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน *** 

 

**ก าหนดการเดินเรอือาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศและลมทะเล*** 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

10-12 เมษายน 2564 10,990.- 

11-13 เมษายน 2564 10,990.- 

12-14 เมษายน 2564 10,990.- 

27-29 เมษายน 2564 8,990.- 

01-03 พฤษภาคม 2564 9,990.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000  บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ไมร่วมน า้หนกักระเป๋า 

2. คา่รถรบั-สง่สนามบินภเูก็ต และท่องเท่ียวตามรายการ  

3. คา่โรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบใุนรายการ  
4. คา่อาหารตามระบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

7. Driver Guide และ ไกดบ์นเรือ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



7  WTHKT-FD002 สดุปังภเูก็ต อา่วพังงา เสม็ดนางช ีลอ่งเรอืยอรช์เกาะเฮ  ทวัรเ์กาะพพี ี3 วนั 2 คนื 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวร

สิ้นเชิง  วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท 

ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

10. คา่ฝากกระเป๋ากอ่นลอ่งเรือยอรช์  และ คา่หอ้งอาบน า้ เปลี่ยนเสื้อผา้ ท่านละ 110 บาท   
 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

3. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่น 48 ชัว่โมง ) 

4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

6. คา่แคนน ูลอดถ า้อ่าวพงังา หากตอ้งการ ( ท่านละ 150 บาท ) 
7. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


