รหัสทัวร GOT2000695
ทัวรภูเก็ต พังงา เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน
ลองอาวพังงา – เขาพิงกัน – เกาะปนหยี – หมูเกาะพีพี - เลนนํ้าดํานํ้าชมปะการัง
แหลมพรหมเทพ – วัดฉลอง – ชมเมืองภูเก็ต – เขารัง – พระธาตุไชยา

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ ll พัก โรงแรม ภูเก็ต ออรคิด รีสอรทแอนดสปา จ.ภูเก็ต 2 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ

วันทีเ่ ดินทาง
07-10 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)
13-16,20-23 กุมภาพันธ , 27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มีนาคม 2563
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี)
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต )
16-19,23-26 เมษายน 2563
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563

9,700.9,499.9,499.9,700.9,700.9,499.9,700.9,499.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-พังงา
1 8 .3 0 คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม
น.
กีฬากองทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก
1 9 .0 0 ออกเดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯ มุ ง หน า สู จั ง หวั ด พั ง งา โดยรถตู ป รั บ อากาศ 9 ที่ นั่ ง
น.
บริ ก ารอาหารกล อ ง(1) ขนมป ง นํ้ า ผลไม พร อ มเครื่ อ งดื่ ม บนรถ จากนั้ น เชิ ญ ท า น
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
พังงา-ลองอาวพังงา-ถํ้าลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปนหยี-พระผุด-ภูเก็ต
0 6 .0 0 รุงอรุณที่ จังหวัดพังงา ใหทานทําธุระสวนตัว บริการอาหารเชา(2) ที่หองอาหารของ
น.
โรงแรม
0 8 .0 0 นําทานสูทาเรือสุระกุล ลงเรือหางยาว ลองอาวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบู รณ
น.
ของป า ชายเลน ที่ ส มบู ร ณ ที่ สุ ด ของประเทศ และประกอบไปด ว ยทิ ว ทั ศ น ข องเขา
หิน ปู น รูป รางแปลกตา ชมถํ้าลอด สัญ ลัก ษณ ข องอาวพังงา ชมหิน งอหิ น ยอยที่อยู
ภายในถํ้า ที่เรือสามารถลอดผานไปได ผานชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เปน
ที่มาของนิทานพื้นบาน “พระรถ เมรี” นําทานขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรยของ
เขาพิงกัน และ เขาตาปู ที่อยูไมไกลกันนัก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร บนเกาะปนหยี หลังอาหารมีเวลาใหทานได
เลือกซื้อสินคาทะเลตากแหงเปนของฝาก
1 4 .0 0 เดินทางกลับสู ทาเรือ แวะใหทานชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน
น.
15.00 ถึงทาเรือ นําทานเดินทางขามสูเกาะภูเก็ต
น.
1 6 .0 0 นําทานเขาสู วัดพระทอง ใหทานไดสักการะ “พระผุด” เพื่อความเปนสิริมงคล และ
น.
เป น พระพุ ทธรูป ที่มีค วามสําคั ญ ของภู เก็ ต ถื อวาเป น 1 ใน Unseen Thailand ที่
องคพระจะโผลจากพื้นดินแคครึ่งองคเทานั้น
17.00 เขาสูที่พัก โรงแรม ภูเก็ต ออรคิด รีสอรทแอนดสปา หรือเทียบเทา
น.
เย็น
บริการอาหารคํ่า(4) ทีร่ านอาหาร แลวเชิญทานพักผอนยามคํ่าคืน
ที่พัก โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรทแอนดสปา หรือเทียบเทา
หมาย รายการทัวรซื้อเพิ่มเติม
เหตุ โชว ภู เก็ ต แฟนตาซี ที่ นั่ ง ธรรมดา พร อ มอาหารคํ่ า แบบบุ ฟ เฟ ต รวมรถรั บ -ส ง ที่
โรงแรม
ผูใหญ ราคาทานละ 2,200 บาท / เด็กไมเกิน 11 ป ราคาทานละ 1,900 บาท
วันที่สามของการเดินทาง
ภูเก็ต-หมูเ กาะพีพ-ี ชมความงามรอบเกาะ-เลนนํ้า-ดํานํ้าชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ
เชา
รุ ง อรุ ณ ยามเช า บริ ก ารอาหารเช า (5) ที่ ห อ งอาหารของโรงแรม จากนั้ น เดิ น ทางสู
ทาเรือ
08.00 เดิ น ทางถึ ง ท า เที ย บเรื อ ขึ้ น เรื อ ท อ งเที่ ย ว Sea Angle เรื อ ท อ งเที่ ย วขนาดใหญ
น.
เดินทางสู เกาะพีพี
1 0 .3 0 ถึง เกาะพีพีเล นําทานชมความงามรอบเกาะ ชมอาวตางๆที่มีความสวยงาม นํ้าทะเล
น.
ใสราวมรกต อาทิ อาวมาหยา ที่มีชื่อเสียง อาวโละซามะ, อาวปเละ(ทะเลใน) จากนั้น
ใหทานได ดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น ที่บริเวณอาวตนไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม
มากมาย
กลางวัน นําทานเขาสู เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน(6) แบบบุฟเฟตบนเกาะพีพี หลัง
อาหารมีเวลาใหทาน ไดเลนนํ้าทะเล หรือเลือกพักผอนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์
เดินเลนเลือกซื้อสินคา ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน
1 5 .0 0 นําทานลงเรือทองเที่ยวลําเดิม เดินทางกลับสู เกาะภูเก็ต

น.
1 7 .0 0 ถึ ง ท า เรื อ เกาะภู เก็ ต เดิ น ทางสู แหลมพรหมเทพ ให ท า นชมบรรยากาศของพระ
น.
อาทิตยตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แลวชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง
เย็น
บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร แลวกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน
ที่พัก โรงแรม ภูเก็ต ออรคด
ิ รีสอรทแอนดสปา หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
ภูเก็ต- วัดฉลอง-กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา(8) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.00 เดิ น ทางสู วั ด ไชยธาราราม(วั ด ฉลอง) ให ท า นได สั ก การะ หลวงพ อ แช ม พระ
น.
เกจิอาจารยชื่อดังของ
ชาวภูเก็ต และเปนที่นับถือของนักทองเที่ยวตางๆ รวมทั้งชาวตางชาติ ชมกุฏิจําลอง
ของหลวงพอแชม
กราบนมัสการรูป ป ﻥน เหมือนหุ นขี้ ผึ้ง และให ทานได สัก การะพระบรมสารีริกธาตุ ใน
พระมหาธาตุเจดียพระ
จอมไทยบารมีประกาศ
09.00 นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ แวะใหทานเลือกซื้อสินคาของฝาก อาทิ นํ้าพริกกุงเสียบ
น.
ขนมเตาสอ
และสินคาทะเลแปรรูปตางๆ ที่รานพรทิพย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร
เย็น
บริการอาหารคํ่า(10) ทีร่ า นอาหาร จ.ชุมพร
1 9 .3 0 นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย
น.
23.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ
น.


อัตราคาบริการทัวร

กําหนดการเดินทาง

07-10 กุมภาพันธ 2563
(วันมาฆบูชา)
13-16 กุมภาพันธ 2563
20-23 กุมภาพันธ 2563
27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563
05-08 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
26-29 มีนาคม 2563
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี)
10-13 เมษายน 2563
(เทศกาลสงกรานต )
11-14 เมษายน 2563
12-15 เมษายน 2563
16-19 เมษายน 2563
23-26 เมษายน 2563
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม
2563
07-10 พฤษภาคม 2563
14-17 พฤษภาคม 2563
21-24 พฤษภาคม 2563
28-31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

เด็กไมเกิน เด็กไมเกิน
12 ป พัก
12 ป พัก
กับผูใหญ กับผูใหญ 2
2 ทาน (มี ทาน (ไมมี
เตียงเสริม) เตียงเสริม)

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2
ทาน)

เด็กไมเกิน
12 ป พักกับ
ผูใหญ 1
ทาน

9,700.-

9,700.-

9,200.-

8,800.-

2,000.-

9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,700.-

9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,499.9,700.-

9,000.9,000.9,000.9,000.9,000.9,000.9,000.9,200.-

8,599.8,599.8,599.8,599.8,599.8,599.8,599.8,800.-

1,700.1,700.1,700.1,700.1,700.1,700.1,700.2,000.-

9,700.-

9,700.-

9,200.-

8,800.-

2,000.-

9,700.9,700.9,499.9,499.9,700.-

9,700.9,700.9,499.9,499.9,700.-

9,200.9,200.9,000.9,000.9,200.-

8,800.8,800.8,599.8,599.8,800.-

2,000.2,000.1,700.1,700.2,000.-

9,499.9,499.9,499.9,499.-

9,499.9,499.9,499.9,499.-

9,000.9,000.9,000.9,000.-

8,599.8,599.8,599.8,599.-

1,700.1,700.1,700.1,700.-

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง


ผูใหญ พักหอง
เดี่ยว
(เพิ่มทานละ)

สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาที่สวมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ที่ชารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,ชุดเลนนํ้า
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน)
อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร

4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
7.คามัคคุเทศก ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ที่เกิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน
การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การติดตอ สําหรับการ
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท
เพื่อเปนการยืนยันการจอง
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใช
สําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุ
ระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนื่องจาก
บริษัทฯตองสํารอง
คาใชจายตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทม
ี่ ีผู
รวมเดินทางไมถึง
ตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นตํ่า 30 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ
 งแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย
สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติและเหตุการณ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษท
ั ฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว
ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกต า งกั น จึ งอาจทําให ห องพัก ในแต ล ะที่ ต างกั น อาทิ เช น ห องพั ก เดี่ ย ว(Single) ห องพั ก
คู( Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดิ นทางเป นครอบครัว หากทานมาเป นครอบครัวใหญ หรือเดิน ทางพรอมสมาชิ กใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการ
ทองเที่ยวของทางบริษท
ั ฯ ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปน
อยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

