
 

 

รหัสทัวร GOT2000695 

ทัวรภูเก็ต พังงา เกาะพีพ ี4 วัน 2 คืน  
ลองอาวพังงา – เขาพิงกัน – เกาะปนหยี – หมูเกาะพีพ ี- เลนนํ้าดํานํ้าชมปะการัง 
แหลมพรหมเทพ – วัดฉลอง – ชมเมืองภูเก็ต – เขารัง – พระธาตุไชยา 
 

 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดินทาง  
07-10 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา)   9,700.- 
13-16,20-23 กุมภาพันธ , 27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 9,499.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มีนาคม 2563 9,499.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 9,700.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต )  9,700.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 9,499.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,700.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 

 
วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ-พังงา 
18 .3 0 
น. 

คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม
กีฬากองทัพบก ถนน 

วิภาวดีรังสิต  เจาหนาท่ีมัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 
19 .0 0 
น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดพังงา โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
บริการอาหารกลอง(1) ขนมปงนํ้าผลไม พรอมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทาน
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง     
พังงา-ลองอาวพังงา-ถํ้าลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปนหยี-พระผดุ-ภูเก็ต 
06 .00 
น. 

รุงอรุณที่ จังหวัดพังงา ใหทานทําธุระสวนตัว บริการอาหารเชา(2) ที่หองอาหารของ
โรงแรม 

08 .00 
น. 

นําทานสูทาเรือสุระกุล ลงเรือหางยาว ลองอาวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
ของป�าชายเลน ที่สมบูรณที่สุดของประเทศ และประกอบไปดวยทิวทัศนของเขา
หินปูน รูปรางแปลกตา ชมถํ้าลอด สัญลักษณของอาวพังงา ชมหินงอหินยอยที่อยู
ภายในถํ้า ที่เรือสามารถลอดผานไปได ผานชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เปน
ที่มาของนิทานพื้นบาน “พระรถ เมรี”  นําทานขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรยของ
เขาพิงกัน และ เขาตาปู ที่อยูไมไกลกันนัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร บนเกาะปนหยี หลังอาหารมีเวลาใหทานได
เลือกซื้อสินคาทะเลตากแหงเปนของฝาก 

14 .0 0 
น. 

เดินทางกลับสู ทาเรือ แวะใหทานชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน 

15.00 
น. 

ถึงทาเรือ นําทานเดินทางขามสูเกาะภูเก็ต 

16 .0 0 
น. 

นําทานเขาสู วัดพระทอง ใหทานไดสักการะ “พระผุด” เพื่อความเปนสิริมงคล และ
เปนพระพุทธรูปที่มีความสําคัญของภูเก็ต ถือวาเปน 1 ใน Unseen Thailand ที่
องคพระจะโผลจากพื้นดินแคครึ่งองคเทานั้น 

17.00 
น. 

เขาสูท่ีพัก โรงแรม ภูเก็ต ออรคิด รีสอรทแอนดสปา หรือเทียบเทา 

เย็น บริการอาหารคํ่า(4) ทีร่านอาหาร แลวเชิญทานพักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรมภูเก็ต ออรคิด รีสอรทแอนดสปา  หรือเทียบเทา 

หมาย
เหต ุ

รายการทัวรซื้อเพิ่มเติม 
โชวภูเก็ตแฟนตาซี ที่นั่งธรรมดา พรอมอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ต รวมรถรับ-สง ที่
โรงแรม  
ผูใหญ ราคาทานละ 2,200 บาท / เด็กไมเกิน 11 ป ราคาทานละ 1,900 บาท 
 

วันที่สามของการเดินทาง     
ภูเก็ต-หมูเกาะพีพ-ีชมความงามรอบเกาะ-เลนนํ้า-ดํานํ้าชมปะการงั-แหลมพรหมเทพ 
เชา รุงอรุณยามเชา บริการอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู

ทาเรือ 
08.00 
น. 

เดินทางถึง ทาเทียบเรือ ขึ้นเรือทองเที่ยว Sea Angle เรือทองเที่ยวขนาดใหญ 
เดินทางสู เกาะพีพ ี

10 .3 0 
น. 

ถึง เกาะพีพีเล นําทานชมความงามรอบเกาะ ชมอาวตางๆที่มีความสวยงาม นํ้าทะเล
ใสราวมรกต อาทิ อาวมาหยา ที่มีชื่อเสียง อาวโละซามะ, อาวปเละ(ทะเลใน) จากนั้น
ใหทานได ดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น ที่บริเวณอาวตนไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม
มากมาย 

กลางวัน นําทานเขาสู เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน(6) แบบบุฟเฟ�ตบนเกาะพีพี หลัง
อาหารมีเวลาใหทาน ไดเลนนํ้าทะเล หรือเลือกพักผอนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธ์ิ 
เดินเลนเลือกซื้อสินคา ของท่ีระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน 

15 .0 0 นําทานลงเรือทองเที่ยวลําเดิม เดินทางกลับสู เกาะภูเก็ต 



 

 

น. 
17 .0 0 
น. 

ถึงทาเรือเกาะภูเก็ต เดินทางสู แหลมพรหมเทพ ใหทานชมบรรยากาศของพระ
อาทิตยตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แลวชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียง 

เย็น บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร แลวกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรม ภูเก็ต ออรคดิ รีสอรทแอนดสปา หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง         
ภูเก็ต- วัดฉลอง-กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา(8) ทีห่องอาหารของโรงแรม 
08.00 
น. 

เดินทางสู  วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ใหทานไดสักการะ หลวงพอแชม พระ
เกจิอาจารยชื่อดังของ 

ชาวภูเก็ต และเปนที่นับถือของนักทองเที่ยวตางๆ รวมทั้งชาวตางชาติ ชมกุฏิจําลอง 
ของหลวงพอแชม 

กราบนมัสการรูปปم�นเหมือนหุนขี้ผึ้ง และใหทานไดสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน 
พระมหาธาตเุจดียพระ 

จอมไทยบารมีประกาศ    
09.00 
น. 

นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ แวะใหทานเลือกซื้อสินคาของฝาก อาทิ นํ้าพริกกุงเสียบ 
ขนมเตาสอ  

และสินคาทะเลแปรรูปตางๆ ที่รานพรทิพย 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร 
เย็น บริการอาหารคํ่า(10) ทีร่านอาหาร จ.ชุมพร 
19 .3 0 
น. 

นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

23.00 
น. 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2 

ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน (มี
เตียงเสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี
เตียงเสริม) 

ผูใหญ พักหอง
เดี่ยว 

(เพิ่มทานละ) 

07-10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา)   

9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

13-16 กุมภาพันธ  2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
20-23 กุมภาพันธ  2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
27 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
05-08  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
12-15  มีนาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
19-22  มีนาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
26-29 มีนาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
03-06 เมษายน 2563 (วนัจักรี)   9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 
10-13 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต )  

9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

11-14 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 
12-15 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 
16-19 เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
23-26  เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 
2563 

9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
14-17  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
21-24  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 
หมายเหต ุ เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  

 
 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ท่ีชารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,ชดุเลนนํ้า 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง 
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 



 

 

4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท  คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.เม่ือทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การตดิตอ สําหรับการ 
   ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท 
เพ่ือเปนการยืนยันการจอง 
   ทัวร โดยการโอนเงนิเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเม่ือมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการ 
   จองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ท่ีนั่งจะไมถูกตัด 
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใช 
   สําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบตัิเหตุ
ระหวางการเดินทาง 
4.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนื่องจาก
บริษัทฯตองสํารอง 
   คาใชจายตางๆ อาทิ คาโรงแรมท่ีพัก คารถ คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ 
จะถือวา ทานยกเลิก 
   ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
 
 
 
 
 



 

 

   การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผู
รวมเดนิทางไมถึง 
   ตามที่กําหนดไว (รถตูปรบัอากาศ ข้ันตํ่า 8 ทาน/รถบัสปรบัอากาศ ข้ันตํ่า 30 ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรบัราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ 
   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพ่ือ 
   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของทานเปน 
   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสีย หรือไดรับ 
   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติและเหตุการณ    
   อื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู 
   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน 
   ละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
7.เม่ือทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบรษิทัฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ 
   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 

ขอมูลเพิ่มเติม 
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพัก
คู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน 
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบรกิาร
ทองเที่ยวของทางบริษทัฯ ในการพาทานและครอบครัวเดนิทางทองเท่ียวในครั้งนี้ และหวังเปน
อยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและประทับใจกบัการบรกิารในครั้งนี ้


