..ล่องมหานครแห่งแดนใต้..
ภูเก็ต - พังงา3 วัน 2 คืน ( นกแอร์ )
วันที่ 1 กร ุงเทพ –พังงา – ล่องอ่าวพังงา - ภูเก็ต
...... น. :

...... น. :

เที่ยง :

คา่ :

พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอานวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชานาญ คอยแนะนาเส้นทางและข้อมูล
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดพังงา เทีย่ วบิน .......... สายการบินนกแอร์
เดินทางถึง จังหวัดพังงามีพื้นที่ติดชายฝัง่ ทะเลอันดามันที่มคี วามสวยงามเป็ นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้
ว่าเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติและเสน่หข์ องผูค้ นท้องถิ่น จึงทาให้ที่นเี่ ป็ นหนึง่ ในสถานที่
ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย เพื่อชืน่ ชมความ
สวยงามของทะเลหลังจากนัน้ นาท่านล่องอ่าวพังงา อีกหนึง่ กิจกรรมยอดฮิตคือ ที่เราจะได้
ทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะทาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มรี ปู ร่างแปลกตา ชมพื้นที่
ป่ าชายเลนผืนใหญ่ที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็ นป่ าชายเลนกว้างใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
ในปั จจุบันพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตาม
น่านนา้ ของป่ าชายเลน เช่น เกาะห้อง เกาะปั นหยี เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะเขาเต่า เกาะพระอาตเฒ่า
เกาะโบยน้อย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหริ่ง เกาะพนัก
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปันหยีมเู ทียร่า
นาท่านเดินทางสูภ่ เู ก็ต เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็ น
ทะเลใต้ที่มคี วามครบและสะดวกสบาย ทัง้ ที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล เกาะน้อยใหญ่ที่นา้ ทะเลสวยใสหาด
ทรายขาว จุดชมวิวทางทะเลที่สวยงาม สถานที่ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่สาคัญ เมืองนีข้ นึ้ ชือใน
เรื่องอาหารอร่อยก่อนเข้าตัวเมืองภูเก็ตเลยแวะนมัสการพระทอง (พระผ ุด) ที่มตี านานน่าอัศจรรย์
และเป็ นที่เคารพของชาวภูเก็ต ลักษณะขององค์พระที่นแี่ ตกต่างจากที่อื่นตรงที่องค์พระมีแค่ชว่ งบน
หรือช่วงอกเท่านัน้ ที่อยู่เหนือพื้นดิน จากนัน้ นาท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมอาทิตย์ตกที่อยู่ใต้สดุ
ของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมือง มีลกั ษณะเป็ นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสูท่ อ้ งทะเล รอบข้างแวดล้อม
ด้วยต้นตาลที่ขนึ้ แทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิว้ ด้านขวาเป็ นหาดในหานและเกาะมัน
นาท่านรับประทานอาหารเย็นณ แหลมพรหมเทพ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก

วันที่ 2ภูเก็ต - ล่องเรือชม เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - เกาะไผ่
เช้า :
07:30 น.
08:00 น.
08:30 - 09:00 น.

10:30 น.
11:00 น.
12:00 น.

14:30 น.
17:00 น.
คา่ :

นาท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถรับจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึน้ อยู่กบั โรงแรมที่พัก)
เดินทางถึงท่าเทียบเรือ Sea Angel ซึ่งเป็ นท่าเรือส่วนตัวที่สะดวกสบาย
ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) ภายในเรือมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และชู
ชีพครบครัน เบาะนัง่ นุม่ สบาย ห้องนา้ กว้างขวางสะอาดสะอ้าน พร้อมพนักงานบริการตลอดการ
เดินทางมีบริการชา-กาแฟ และเค้กกล้วยหอม ในระหว่างเดินทางขาไป
เดินทางถึงเกาะพีพีเล ล่องเรือชมหน้าอ่าวมาหยา ถา้ ไวกิ้ง อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิ เล๊ะจุดชมวิว หาดลิง
จากนัน้ ท่านสามารถเลือกดานา้ ดูปะการัง สนุกสนานกับการดานา้ ชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานา
ชนิดรอบตัวท่าน หรือพักผ่อนบนเรือ ดูฝูงปลาเสือแหวกว่ายบริเวณรอบๆเรือ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยที่รา้ นอาหารริมหาดบนเกาะพีพีดอน
หลังรับประทานอาหารเที่ยง ท่านสามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝากเก็บภาพความประทับใจ หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณเกาะพีพีดอน
พร้อมกันที่ทา่ เทียบเรืออ่าวต้นไทร และออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต ท่านสามารถพักผ่อน นัง่ ชม
บรรยากาศท้องทะเลที่สวยงามบนดาดฟ้าเรือได้อย่างจุใจ
เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก พร้อมความประทับใจ
นาท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก โรงแรม

วันที่ 3ยอดเขานาคเกิด - ชมเมืองเก่า - เขารัง - วัดฉลอง - กร ุงเทพ
เช้า :

เที่ยง :

นาท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านขึน้ ชม ยอดเขานาคเกิด เพื่อสักการะ พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี หรือ พระ
ใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ไกล เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญของ
จังหวัดภูเก็ตในกลุม่ นักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่
เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนยั สาคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็ นนา้
หนึง่ ใจเดียวและความหวัง หลังจากนัน้ นาท่านชม เมืองเก่าเมืองที่มปี ระวัติศาสตร์และความรุ่งเรือง
อันยาวนาน โดยหนึง่ ในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต คือ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์
ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝัง่ ถนน จนเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตึกเก่าเหล่านีก้ ระจายอยู่ทวั ่ ตัวเมืองภูเก็ต
ชม ถนนถลาง ถนนสายประวัติศาสตร์อนั เก่าแก่ ถนนเส้นนี้ คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่า
ภูเก็ตซอยรมณีย์ ซอยเล็กๆอีกหนึง่ จุดที่นกั ท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพ เนือ่ งจาก มีอาคารสีสนั สดใส
หลากสี ทัง้ ชมพู เหลือง นา้ เงิน นาท่านชม เขารังเป็ นเนินเขาอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือรถยนต์สามารถขึน้ ไปถึงยอดเขาตามถนน "คอซิมบี้" สามารถเห็นทัศนียภาพของเกาะภูเก็ต
ได้ชดั เจน ยิ่งเป็ นช่วงกลางคืนจะเห็นแสงไฟจากตามบ้านเรือนงามระยิบระยับงามไปอีกแบบ และเขารัง
ยังเป็ นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไป วัดฉลอง วัดคู่บา้ นคู่เมืองที่มชี ื่อเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะ
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคลแต่ตวั เอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์
ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สงู ส่งของหลวงพ่อทาให้มผี เู้ ลื่อมใสศรัทธาเป็ นอัน
มาก เล่ากันว่าในขณะที่ทา่ นมีชวี ิตอยู่นนั้ ถึงกับมีผทู้ ี่รอปิ ดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลือง
อร่าม แม้วา่ หลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็ นเวลานับหนึง่ ร้อยปี มาแล้วก็ตาม ชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ และ
บารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจาของผูค้ นสืบมา หลังจากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
สนามบิน ภูเก็ต เพื่อกลับสูก่ รุงเทพ

...... น.
...... น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ ........ สายการบิน นกแอร์
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รลู้ ืม

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

จานวน

ราคาต่อท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

นอนเดี่ยวเพิ่ม

19 – 21 พ.ย. 63
20 – 22 พ.ย. 63
5 – 7 ธ.ค. 63
25 – 27 ธ.ค. 63
31ธ.ค–2ม.ค. 64

8ท่าน
8ท่าน
8ท่าน
8ท่าน
8ท่าน

10,900
10,900
10,900
10,900
11,900

10,900
10,900
10,900
10,900
11,900

10,700
10,700
10,700
10,700
11,700

1,500
1,500
1,500
1,500
2,000

*ราคานีเ้ ป็ นราคารวมตัว๋ และสัมภาระถือขึน้ เครื่อง 7 กิโลกรัม ถ้าต้องการซื้อนา้ หนักกระเป๋ าเพิ่ม จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท*
*หากมีความประสงค์เดินทางโดยสายการบินอื่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้*
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ 9 ที่นงั ่ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอานวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน ท่านละ
50,000.-บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสือ้ ผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สงั ่ เพิ่มต่างหาก , ค่า
มินบิ าร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
3. ค่าทิปมัคเุ ทศก์ และ พนักงานขับรถ
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จา่ ย 3%
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1.การจองทัวร์ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สาหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบรับเงินของท่าน และ ทา
การชาระค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจอง ทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคาร
2.การจองทัวร์และการสารองที่นงั ่ บนรถจะสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือ่ มีการ วางเงินมัดจา เข้ามาที่บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการยืนยันการ จอง
ทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทาการจองทัวร์และสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ ที่นงั ่ จะไม่ถกู ตัด
3.กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สาหรับ
การใส่ชอื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สาหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน เป็ นอย่างน้อย เนื่องจากบริษทั ฯต้องสารอง ค่าใช้จา่ ยต่างๆ
อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่า ท่านยกเลิก ทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่
สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจาคืนได้
การยกเลิกการเดินทาง

1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษทั ฯจะคืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษทั ฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะเก็บค่าใช้จา่ ย เต็มจานวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ตามที่กาหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหต ุ กร ุณาอ่านรายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผี รู้ ่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนด
ไว้ ( รถตูป้ รับอากาศ ขัน้ ตา่ 8 ท่าน )
2.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่านา้ มันขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่า
นา้ มันและภาษีนา้ มัน
3.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็ นไป
ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นีโ้ ดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ หรือเกิดเหตุ
สุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุตา่ งๆ
5.ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มคี ่า อันเนือ่ งมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น
7.เมือ่ ท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทงั้ หมด กับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไข
และข้อตกลงของหมายเหตุทงั้ หมดทุกข้อแล้ว
สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสาหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มอื ถือ,แบตสารอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กนั แดด,ร่มพับ,เสื้อกันฝน
3.ของใช้สว่ นตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ที่มกี ารค้างคืน)

