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วนัแรก กรุงเทพฯ-กระบ่ี  

18.30 น.        พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี(ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา) ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   

19.00 น.    ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี สนุกสนานไปการสนัทนาการต่างๆ (พกัคา้งคืนบนรถ) 

 

วนัที่สอง กระบ่ี-ทะเลกระบ่ี-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่-ทะเลแหวก-วดัถํา้เสือ-ปูดาํ-ถนนคนเดนิ 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ  จ. กระบ่ี  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(1)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.   นาํท่าน ลงเรือ ท่องทะเลกระบ่ี สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหน่ึงบน

แผน่ดินใหญ่ของทะเลกระบ่ี ท่ีมีความงามแปลกตา ดา้นหนา้มี

เกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผา่นเกาะเลก็เกาะนอ้ย แวะชม เกาะ
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ปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน 

เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยงัมีแนวปะการังสวยมากและฝงู

ปลาการ์ตูน สีสนัสวยงามแหวกวา่ยอยูร่อบตวั 

12.00น.    รับประทานอาหารกลางวนั(2)set box 

บ่าย แลว้เดินทางสู่ เกาะไก่ ใตท้ะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสนั 

จากนั้นนาํท่านชมความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรคส์นัทราย

แหวกกลางนํ้าทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเกบ็ภาพความประทบัใจ  แลว้เดินทางสู่ 

อ่าวพระนาง เรือจะลดัเลาะผา่นป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถํา้พระนาง ท่ีมีช่ือเสียง

ดา้นหนา้คือ ชายหาดแลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ  

 

 
16.00 น. เดินทางสู่ วัดถํ้าเสือ ศึกษาประวิติความเป็นมาของวนั เป็นวดัท่ีมีพระและสามเณร แม่ชี อาศยัอยูม่ากท่ีสุดใน 

จ.กระบ่ี นมสัการ เจา้แม่กวนอิม ท่ีมีความสง่างาม และใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้จากนั้น นําท่านไปถ่ายรูปกับ 

อนุสาวรีย์ปูดาํ อีก1สญัลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี พร้อมชมวิวเขาขนาบนํ้า 

19.00 น. แลว้เดินทางสู่นาํท่านออกเดินทางไปท่ี ถนนคนเดิน จ.กระบ่ี เพื่อนาํท่านเดินท่องเท่ียว ถนนคนเดินจ.กระบ่ี 

เลือกซ้ือเลือกชิมอาหารต่างๆ เช่น ชิมโรตี ชาชกั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อยา่งอิสระ  

20.00 น. เหมาะสมกบัเวลา นาํท่านเดินทาง เขา้สู่ท่ีพกั  

 พกัค้างแรม(1) ณ โรงแรม กระบี่รอยลั หรือเทียบเท่า  ห้องละ2-3ท่าน 
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วนัที่สาม กระบ่ี-วดับางโทง-พงังา-เสม็ดนางชีบูทีค-ภูเกต็-วดัฉลอง-พระธาตุอนิแขวน- 

                 แหลมพรหมเทพ-Phuket Old Town 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วดับางโทง สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2483 ในท่ีดินบริจาคของ

นายเปลา้ ทองศิริ นายมัน่ เพง่กิจ และนายน่วม ดาํพนัธ์ บนพื้นท่ีกวา่ 100 ไร่ บริเวณรอบวดัเป็นสวนยางพารา

และสวนปาลม์นํ้ามนั ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของกระบ่ี จนไดเ้วลาเดินทางสู่ จ.พงังา เพื่อนาํท่านชม  

เสม็คนางชีบูทีค ดว้ยววิท่ีสวยจึงเป็นท่ีพกัท่ียงัฮิตตลอดกาลเหมาะสาํหรับคนท่ีตอ้งการมาพกัผอ่นกบั

ธรรมชาติ การตกแต่งของรีสอร์ทกส็วยมีมุมใหถ่้ายรูปเยอะมากๆ ถ่ายจนไม่มีเวลาใหพ้กัหายใจเลย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัอิสระท่ี เสมด็นางชีบูทีค 

บ่าย ชม พระผุด ณ วดัพระทองสักการะ ผา่นชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผูต่้อสู้

เยีย่งชายชาตรีเพื่อป้องกนับา้นเมืองจากพม่าในสงครามเกา้ทพันาํท่านสกัการะ พระธาตุอนิทร์แขวน (จําลอง) 

ตั้งอยูท่ี่เกาะสิเหร่  เดินข้ึนบนัไดไปดา้นบนจะเจอกบัโบสถซ่ึ์งเป็นท่ีประดิษฐานพระนอ สาํหรับพระธาตุจะอยู่

ดา้นหลงัโบสถ ์แลว้นาํท่านสกัการะ หลวงพ่อแช่มวดัฉลอง วดัคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัภูเกต็ภายในอุโบสถ์

ประดิษฐานรูปป้ันของหลวงพอ่แช่ม,หลวงพอ่ช่วงและหลวงพอ่เกล้ือม ท่านสามารถนาํดอกไม ้ธูป เทียน มา

สกัการะขอพรหลวงพอ่ทั้ง3 ท่าน และนาํทองมาติดเพื่อความเป็นสิริมงคลกฏิุจาํลองหลวงพอ่แช่มวดัฉลอง 

จาํลองหุ่นข้ีผึ้งหลวงพอ่แช่มวดัฉลอง ภูเกต็กฎิุจาํลองหลวงพอ่แช่มวดัฉลองจงัหวดัภูเกต็ หากสุภาพสตรีท่านใด

แต่งกายไม่สุภาพ ทางวดัมีผา้ถุงเตรียมใหส้วมใส่ก่อนเขา้ภายในกฏิุจาํลอง ชม โรงงานผลติเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ท่ีข้ึนช่ือของประเทศ และชม แหลมพรหมเทพ  
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นาํท่านชม Phuket old town ยา่นเมืองเก่าภูเกต็ สุดคลาสสิคแวะร้าน แม่จู ้ภูเกต็ ยอ้นอดีตเมืองภูเกต็ ทั้ง

ภาพถ่ายภูเกต็ในอดีต รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ชมตึกชิโนโปตุกีสหลากหลายสีสนั ชมอาคาร

บา้นเรือน ตึกสวยๆ พลาดไม่ได ้ตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบั ม้าทองคาํ เพื่อความสิริมงคลของชีวิตในปีน้ี ท่ี พรทิพย ์

old town และชิมขนมหวานพื้นเมืองไดจ้ากท่ีน่ี คือ อาโป้ง , โอ๊ะเอ๋ว มีหลายรสชาดใหท่้านไดเ้ลือกชิม แต่ถา้มา

ท่ีน่ีแลว้ตอ้งชิม โอ๊ะเอ๋วบีโกหมอย รับประทานอาหารคํ่าอิสระท่ีภูเกต็ old town 

 

 
พกัค้างคืน (2) โรงแรม เพร์ิล หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 

 
 

วนัที่ส่ี ภูเกต็-สะพานสารสิน-ล่องอ่าวพงังา-วดัถํา้สุวรรณคูหา-สุราษฎร์ธานี 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ จ.พงังา ระหวา่งทาง ซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี แม่จู้ ผา่นชม สะพานสารสิน เป็นสะพานขา้ม

จงัหวดัท่ีมีความสวยงามในของการสร้าง และยงัเป็นสะพานท่ียาวแห่งหน่ึงของภูเกต็ สะพานสารสินมาเป็นท่ี

รู้จกัทัว่ประเทศ เม่ือเกิดโศกนาฏกรรมของหนุ่มสาว 2 คน ท่ีตดัสินปัญหาดว้ยการใชผ้า้ขาวมา้ผกูต่อกนัมดั

ตวัเองกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นนํ้า ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2516 และไดมี้การนาํเร่ืองราวของคนทั้ง

สองไปสร้างเป็นภาพยนตร์ช่ือ "สะพานรักสารสิน" เดินทางถึง พงังา นาํท่านลงเรือยนต ์ชมความงามของ  

อ่าวพงังา ชมความงามตามธรรมชาติของป่าไมโ้กงกาง ผา่นลาํคลองสู่ป่าชายเลน  ดูนกท่ีกาํลงัหาอาหารแถว

ป่าชายเลน ชม ถํา้ลอด ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งสวยงาม ท่านจะไดเ้ห็นหิน

งอกหินยอ้ยสวยงามนบัลา้น ๆ ปี ถํ้าลอดท่ีจงัหวดัพงังามีอยู ่5 แห่ง แต่ท่ีเรานาํท่านไปชมนั้นเป็นสถานท่ีง่าย

และสะดวกต่อการเขา้เยีย่มชมโดยไม่ตอ้งรอใหน้ํ้าข้ึนหรือลงเหมือนกบัท่ีอ่ืน ๆ ตลอดการเดินทางจะพบเห็น

ภูเขาท่ีม่ีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ชม เขาหมาจู เขาเขียน ซ่ึงมีภาพเขียนสีสมยัโบราณปรากฏใหเ้ห็น  

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั(5)ท่ี ภตัตาคาร ปันหยมูีเทียร่า บน เกาะปันหย ี

ชมสุดยอด Unseen บนเกาะปันหย ีคือ สนามฟุตบอลลอยนํา้ แห่งเดยีวในประเทศไทย 

 
บ่าย ชม เขาตะปู เขาพงิกนั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากกการกดัเซาะของสายนํ้าและความเปล่ียนของ

พื้นผวิโลก จนไดเ้วลาแลว้เดินทางกลบัฝ่ังข้ึนรถ นาํท่านชม วดัถํา้สุวรรณคูหา เป็นวดัท่ีเก่าแก่ทางโบราณคดี

และทางประวติัศาสตร์ ตวัวดัตั้งอยูภ่ายในภูเขาท่ีมีถํ้านอ้ยใหญ่เป็นจาํนวนมากเรียงอยูต่่อๆกนั แต่ละถํ้ามีช่ือ

เรียกต่างๆกนั อาทิ ถํ้าใหญ่ ถํ้าแจง้ ถํ้ามืด ฯ ดา้นนอกเตม็ไปดว้ยฝงูลิง สามารถใหอ้าหารลิงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

แลว้เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี  

18.00 น.     รับประทานอาหารคํ่าอิสระ ท่ี ศาลเจ้าไนท์มาร์เกต็ แหล่งเชคอินแห่งใหม่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหท่้านได้

เลือกชิมอาหารพื้นเมือง สินคา้พื้นเมืองต่างๆ แลว้เดินทางกลบั(พกัคา้งคืนบนรถ) 

 

วนัที่ห้า       กรุงเทพฯ 

05.30 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่คาํนึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

ส่ิงของที่ควรนําติดตัว   ยาประจาํตวั, ครีมกนัแดด, ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 

 

กาํหนดเดนิทาง (5D 2N)  :  12 - 16 เมษายน 2565 ,  29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 

ค่าบริการท่านละ 3,999 บาท (พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 1,500 บาท) ไม่มีราคาเดก็ 

  

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม  

• รถปรับอากาศ , รถทอ้งถ่ินข้ึนเสมด็นางชีบูทีค 

• เรือท่องเท่ียว กระบ่ี , พงังา 

• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   

• มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   

• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เดก็ หรือที่รับประทานนอกเหนือจาก

เมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคดิเป็นราคาต่อโต๊ะ) 

• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  

-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน   มัดจําท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดนิทาง 20 วนั 

 

 การยกเลกิการเดนิทาง 

-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจําต่างๆ) 

-ก่อนเดนิทาง 20 วนั (ทําการ) ยดึมัดจํา 

-แจ้งภายใน 20 วนั (ทําการ) ไม่คืนเงิน 
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เง่ือนไขเพิม่เติม 

- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระประทว้ง  

ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 

(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทั จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่ 

ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการชาํระแบบเหมาจ่าย 

- ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 

 
 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้เดนิทางต้องได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก ว ี

(Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 2 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวคัซีนชนิด

แอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and 

Johnson) จํานวน 2 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วนั และไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควทิแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลว่าเป็นลบ 

พร้อมใบรับรองแพทย์ 

3.  สําหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควทิ-19 แล้วไม่เกนิสามเดือนนับจากการรักษาส้ินสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคย

ติดเช้ือมาแล้วภายในเวลาไม่เกนิสามเดือน และได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว 

หมายเหตุ เง่ือนไขเป็นไปตามกฎของแต่ละจังหวดั ซ่ึงมีการเปลีย่นแปลงได้ตลอด 
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  บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


