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เมืองภูเก็ตไข่มุกแห่ งอันดามัน... ฉายานี้มาจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์ นมัสการ
หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ตกที่ แหลมพรหมเทพ พร้อมทั้งนาท่าน เที่ยวหมู่เกาะพีพี นาท่านชม
อ่าวปิ เละ และ อ่าวโละซามะ เล่นน้ าหน้าอ่าวมาหยา ดาน้ าบริ เวณเกาะไผ่ สัมผัสกับสี สนั ของท้องทะเลสี เขียวมรกต
อีกทั้งชมอ่าวพังงา ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี พร้อมลิ่มลองรับประทานอาหารทะเล
จานร้อนสด ๆ สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ท่านจะประทับใจกับโปรแกรมและการบริ การจากเรา อย่าแน่นอน

กาหนดเดินทางวันที่ 5 – 9 และ 12 - 16 เมษายน 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-พังงา

พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวนั ฝั่งตรงข้ ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ทวั ร์
โดย รถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมห้ องสุ ขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.พังงา รับประทานอาหารค่า(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรส
ทิพย์ (เซทเมนู) หลังอาหารเดินทางต่อ อิสระพักผ่อนบนรถ
วันทีส่ อง
พังงา-ล่องอ่าวพังงา-เสม็ดนางชี -แหลมพรมเทพ-ภูเก็ต
07.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.พังงา และ รับประทานอาหารเช้ า(2) ทีจ่ ่ ารัญ
09.30 น. นาท่ า นลงเรื อยนต์ เพื่ อ ชมความงามของ อ่ า วพัง งา ชมความงามตาม
ธรรมชาติของป่ าไม้โกงกาง ผ่านลาคลองสู่ ป่าชายเลน ดู นกที่กาลังหา
อาหารแถวป่ าชายเลน
18.00 น.
19.00 น.

- 210.00น.

12.30 น.
บ่ าย

19.00 น.

วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

15.30 น.

ชม ถา้ ลอด ซึ่งเป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ท่านจะได้เห็นหิ นงอกหิ นย้อย
สวยงามนับล้าน ๆ ปี ถ้ าลอดที่ จังหวัดพังงามีอยู่ 5แห่ง แต่ที่เรานาท่านไป
ชมนั้นเป็ นสถานที่ง่ายและสะดวกต่อการเข้าเยีย่ มชมโดยไม่ตอ้ งรอให้น้ า
ขึ้นหรื อลงเหมือนกับที่อื่นๆ ตลอดการเดินทางจะพบเห็นภูเขาที่มี่รูปร่ าง
ลักษณะที่แตกต่างกัน ชมเขาหมาจู เขาเขียน ซึ่งมีภาพเขียนสี สมัยโบราณ
ปรากฏให้เห็น เขาตะปู เขาพิงกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากก
การกัดเซาะของสายน้ าและความเปลี่ยนของพื้นผิวโลก
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ภัตตาคาร ปันหยีมูเทียร่ าห์ บน เกาะปันหยี
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว UNSEEN แห่งใหม่ของ พังงา เที่ยวจุดชมวิว เสม็ดนางชี (Unseen Thailand) ที่
กาลังโด่ง ดัง เห็นวิวทะเลพังงาที่กว้างใหญ่ สวยงาม สนุกสนานกับการถ่ายภาพอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนาท่าน
เดินทางเข้าสุ่ จ.ภูเก็ต เดินทางสู่ แหลมพรมเทพ นาท่านชม พระอาทิตย์ตกที่
สวยงามทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่ง ณ แหลมพรหมเทพ
รับประทานอาหารค่า(4)ที่ โพงพางซีฟู๊ด หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่
ที่พกั ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
( พักค้ างคืนที่ ไอ พาวิลเลีย่ นภูเก็ต หรื อ เทียบเท่า ปรับอากาศห้ องละ 2-3
ท่าน )
หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิ เล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา-เกาะปันหยี-เกาะไม้ไผ่
รับประทานอาหารเช้ า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ SEA ANGLE
นาท่านลงเรื อ SPEED BOAT เพื่อเดินทางท่ องเทีย่ วหมู่เกาะพีพี สวรรค์ ของนักท่องเทีย่ วทีช่ ื่ นชอบการเล่ นนา้ ดา
นา้ ตื้น ดูปะการัง นาท่ านเดินทางสู่ อ่าวปิ เล๊ะ ชมความงามใต้ ท้องทะเล
แวะ อ่าวโละซามะ ชมความงามของโลกใต้ นา้ ทีธ่ รรมชาติสร้ างสรรค์
จากนั้นแวะเล่นนา้ หน้ า อ่าวมาหยา น้ าทะเลสี ครามฟ้าใส เป็ นหาดที่เรี ยก
สี สันจากนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด จนถึงเวลาที่เหมาะสมนาท่านเดินทาง
สู่ เกาะพีพีดอนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางผ่าน ชมถ้ า
ไวกิ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ ร้ านอาหารบันยัน (บนเกาะพีพ)ี หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวชมบนเกาะพีพดี อน
เหมาะสมกับเวลา ออกเดินทางกันต่อไปยัง เกาะไผ่ Bamboo Island
สถานที่ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ หน้าหาดเป็ นแนวยาว ที่
ผสมผสานกับทรายขาว น้ าใสสะอาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่น
น้ าดูปะการัง หรื อเลือกพักผ่อนบริ เวณแนวต้นสนทะเล
หลังจากสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะไม้ไผ่ ได้เวลาเดินทางกลับเกาะ
ภูเก็ต

- 316.30 น.
18.30 น.
21.00 น.

เดินทางถึงท่าเรื อ SEA ANGLE นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อน
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินถลาง ในย่านตึกเก่าชิโนโปรตุกีส ถ่ายภาพกับมุมต่างๆ อิสระอาหารค่าเพื่อความ
สะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้า
เหมาะสมกับเวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ราตรี สวัสดิ์

แพ็คเกจเสริม ชมภูเก็ตแฟนตาซีพร้ อมรับประทานอาหารคา่ แบบ
บุฟเฟต์ นานาชาติทหี่ ้ องอาหารมโนราห์ ราคาท่ านละ 1,700 บาท

เดินทางสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารมโนราห์
นาท่านเข้าชมโชว์การแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี ณ โรงละครไอยรา
จบการแสดง นาท่านกลับสู่ ที่พกั
( พักค้ างคืนที่ ไอ พาวิลเลี่ยนภูเก็ต หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้ องละ 2-3 ท่าน )
วันทีส่ ี่
ภูเก็ต-สุ ราษฏร์ ธานี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ า(8)ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม แล้วนาท่าน นมัสการ
หลวงพ่อแช่ มวัดฉลอง ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ อนุสาวรีย์ท้าว
เทพกษัตรีย์และท้ าวศรีสุนทร วีรสตรี ชาวถลางผูต้ ่อสู ้เยีย่ งชายชาตรี เพื่อ
ป้ องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยีย่ มชม โรงงานผลิตเม็ด
มะม่ วง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนาท่านเดินทางสู่ จ.
สุ ราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้ อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็ม
ไชยา ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารค่า(10) ที่พลับพลาซีฟ้ ูด แล้วเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
วันที่ห้า กรุ งเทพฯ
05.30น.
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
สิ่ งทีค่ วรนาติดตัว ครี มกันแดด ยาประจาตัว กล้องถ่ายรู ป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ
18.30 น.
19.30 น.
20.30 น.
22.30 น.
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ใบเสนอรายละเอียด

กาหนดเดินทางวันที่ 5-9 และ 12-16 เมษายน 2562
ท่ านละ 6,999 บาท

ซื้อแพ็คเก็จชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีเพิม่ ท่ านละ 1,700 บาท

อัตรานีร้ วม
 รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุ ขภัณฑ์
 เรื อยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรื อเฟอร์รี่เที่ยว พีพี
 ที่พกั ที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน พัก ป่ าตองลอด์จ หรื อ เทียบเท่า
 อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
 อุปกรณ์ดาผิวน้ า เช่น หน้ากาก ชูชีพ
 มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 ประกันชีวติ 1,000,000 / อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ วันละ 100บาท ต่ อท่านต่ อวัน รวม 500 ต่ อทริป
เงื่อนไขการชาระเงิน
มัดจาการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ช่ องทางการชาระ
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด สาขาบิ๊กซี ประชาอุทศิ 90 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-30132-4
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขาพระประแดง บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
- ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทาการ) หัก 1,500 บาท
- แจ้งภายใน 15 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี

