
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ลอ่งมหานครแห่งแดนใต.้. 

ภเูก็ต - พงังา3 วนั 2 คืน ( นกแอร ์) 

วนัท่ี 1 กรงุเทพ –พงังา – ลอ่งอ่าวพงังา - ภเูกต็ 

...... น. :  พบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินดอนเมอืง โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก  

และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัพังงา เทีย่วบิน .......... สายการบินนกแอร์ 

...... น. :  เดินทางถึง จงัหวดัพงังามพ้ืีนที่ติดชายฝัง่ทะเลอนัดามนัที่มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก ซ่ึงเรียกได ้

วา่เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยกลิ่นไอของธรรมชาติและเสนห่ข์องผูค้นทอ้งถ่ิน จึงท าใหท้ี่นีเ่ป็นหนึง่ในสถานที่ 

ทอ่งเที่ยวที่นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติพากนัมาทอ่งเที่ยวอย่างมากมาย เพ่ือชืน่ชมความ 

สวยงามของทะเลหลงัจากนัน้ น าท่านลอ่งอ่าวพงังา อีกหนึง่กิจกรรมยอดฮิตคือ ที่เราจะได ้

ทิวทศันข์องอา่วพังงาที่จะท าใหเ้ราไดต้ื่นตาตื่นใจไปกบัหนา้ผาหินและเกาะที่มรีปูร่างแปลกตา ชมพ้ืนที่ 

ป่าชายเลนผนืใหญ่ที่มคีวามอดุมสมบรูณข์องธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ที่สดุของประเทศไทย 

ในปัจจบุันพ้ืนที่ของอทุยานแห่งชาติประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตาม 

นา่นน า้ของป่าชายเลน  เชน่ เกาะหอ้ง เกาะปันหยี เขาพิงกนั เขาตาปู  เกาะเขาเตา่ เกาะพระอาตเฒ่า  

เกาะโบยนอ้ย เกาะโบยใหญ่ เกาะรายาหร่ิง เกาะพนกั 

เที่ยง :   น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารปันหยีมเูทียรา่ 

 น าทา่นเดินทางสูภ่เูก็ต เมอืงทอ่งเที่ยวยอดฮิต ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการมาสมัผสับรรยากาศของความเป็น

ทะเลใตท้ี่มคีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล  เกาะนอ้ยใหญ่ที่น า้ทะเลสวยใสหาด

ทรายขาว จดุชมวิวทางทะเลที่สวยงาม สถานที่ทางวฒันธรรมที่ทรงคณุค่า ที่ส าคัญ เมอืงนีข้ึน้ชือใน

เร่ืองอาหารอร่อยกอ่นเขา้ตวัเมอืงภเูก็ตเลยแวะนมสัการพระทอง (พระผดุ) ที่มตี านานนา่อศัจรรย์

และเป็นที่เคารพของชาวภเูก็ต ลกัษณะขององคพ์ระที่นีแ่ตกตา่งจากที่อื่นตรงที่องคพ์ระมแีค่ชว่งบน

หรือชว่งอกเทา่นัน้ที่อยู่เหนอืพ้ืนดิน จากนัน้น าทา่นชม แหลมพรหมเทพ จดุชมอาทิตยต์กที่อยู่ใตส้ดุ

ของเกาะภเูก็ตห่างจากตวัเมือง มลีกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้ม

ดว้ยตน้ตาลที่ขึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ที่พัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั 

ค า่ : น าท่านรบัประทานอาหารเย็นณ แหลมพรหมเทพ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  



 

 

วนัท่ี 2ภเูกต็ - ลอ่งเรอืชม เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - เกาะไผ่ 

เชา้  :   น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07:30 น.  รถรับจากโรงแรมที่พัก (เวลารับขึน้อยู่กบัโรงแรมที่พัก) 

08:00 น.  เดินทางถึงทา่เทียบเรือ Sea Angel ซ่ึงเป็นทา่เรือสว่นตวัที่สะดวกสบาย 

08:30 - 09:00 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอรร่ี์ (เรือโดยสารปรับอากาศ) ภายในเรือมสีิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ และช ู

ชพีครบครัน เบาะนัง่นุม่สบาย หอ้งน า้กวา้งขวางสะอาดสะอา้น พรอ้มพนกังานบริการตลอดการ 

เดินทางมีบรกิารชา-กาแฟ และเคก้กลว้ยหอม ในระหว่างเดินทางขาไป 

10:30 น.  เดินทางถึงเกาะพีพีเล ลอ่งเรือชมหนา้อา่วมาหยา ถ า้ไวกิ้ง อา่วโละ๊ซามะ อา่วปิเละ๊จดุชมวิว หาดลิง 

11:00 น.  จากนัน้ทา่นสามารถเลือกด าน า้ดปูะการัง สนกุสนานกบัการด าน า้ชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานา 

ชนดิรอบตวัทา่น หรือพักผอ่นบนเรือ ดฝููงปลาเสือแหวกวา่ยบริเวณรอบๆเรือ ตามอัธยาศัย 

12:00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั อ่ิมอรอ่ยกบัเมนอูาหารไทยท่ีรา้นอาหารรมิหาดบนเกาะพีพีดอน 

หลงัรับประทานอาหารเที่ยง ทา่นสามารถเดินเลน่ เลือกซ้ือของฝากเก็บภาพความประทบัใจ หรือ 

พักผอ่นตามอธัยาศัย บริเวณเกาะพีพีดอน 

14:30 น.  พรอ้มกนัที่ทา่เทียบเรืออา่วตน้ไทร และออกเดินทางกลบัเกาะภเูก็ต ทา่นสามารถพักผอ่น นัง่ชม 

บรรยากาศทอ้งทะเลที่สวยงามบนดาดฟ้าเรือไดอ้ย่างจใุจ 

17:00 น.  เดินทางถึงทา่เรือ รถรอรับทา่นเพ่ือเดินทางกลบัโรงแรมที่พัก พรอ้มความประทบัใจ 

ค า่ :   น าท่านรบัประทานอาหารเย็น 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม 

วนัท่ี 3ยอดเขานาคเกิด - ชมเมืองเกา่ - เขารงั - วดัฉลอง - กรงุเทพ 

เชา้ :  น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้ น าทา่นขึน้ชม ยอดเขานาคเกิด เพ่ือสกัการะ พระพทุธมิง่มงคลเอกนาคคีรี หรือ พระ

ใหญ่ ภเูก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวดัฉลองไปไม่ไกล เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวส าคัญของ 

จงัหวดัภเูก็ตในกลุม่นกัทอ่งเที่ยว ลกัษณะเดน่ของพระใหญ่ ไดแ้ก ่พระพทุธรปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่

เห็นไดร้อบเกาะภเูก็ต โดยมีนยัส าคัญใน การกอ่สรา้งเพ่ือเป็นสญัลกัษณข์องความสนัติ ความเป็นน า้

หนึง่ใจเดียวและความหวงั หลงัจากนัน้ น าทา่นชม เมืองเกา่เมอืงที่มปีระวตัิศาสตรแ์ละความรุ่งเรือง

อนัยาวนาน โดยหนึง่ในรอยอดีตอนัร ุ่งเรืองของภเูก็ต คือ ย่านเมอืงเกา่ภเูก็ต ที่เต็มไปดว้ยอาคารสไตล์

ชโินโปรตกุีสตลอดสองฝัง่ถนน จนเป็นเอกลกัษณท์ี่โดดเด่น ตึกเกา่เหลา่นีก้ระจายอยู่ทัว่ตวัเมืองภเูก็ต 

ชม ถนนถลาง ถนนสายประวตัิศาสตรอ์นัเกา่แก ่ถนนเสน้นี ้คือ ศนูยก์ลางของการทอ่งเที่ยวย่านเกา่

ภเูก็ตซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆอีกหนึง่จดุที่นกัท่องเทียวนยิมมาถ่ายภาพ เนือ่งจาก มอีาคารสีสนัสดใส

หลากสี ทัง้ชมพ ูเหลือง น า้เงนิ น าทา่นชม เขารงัเป็นเนนิเขาอยู่ในตวัเมืองภเูก็ตทางดา้นทิศตะวนัตก

เฉียงเหนอืรถยนตส์ามารถขึน้ไปถึงยอดเขาตามถนน "คอซิมบ้ี" สามารถเห็นทศันยีภาพของเกาะภเูก็ต

ไดช้ดัเจน ย่ิงเป็นชว่งกลางคืนจะเห็นแสงไฟจากตามบา้นเรือนงามระยิบระยับงามไปอีกแบบ และเขารัง

ยังเป็นสวนสขุภาพและสวนสาธารณะไวพ้ักผอ่นหย่อนใจและชมทิวทศัน ์

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นเดินทางไป วดัฉลอง วดัคู่บา้นคู่เมอืงที่มชีื่อเสียงของภเูก็ต  ถา้ใครมา ภเูก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมสัการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวดัฉลอง เพ่ือเป็นสิริมงคลแตต่วัเอง  เร่ืองราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์

ในการรักษาโรค บญุญาบารมแีละเมตตาธรรมที่สงูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลื่อมใสศรัทธาเป็นอนั

มาก เลา่กนัวา่ในขณะที่ทา่นมีชวิีตอยู่นัน้ถึงกบัมีผูท้ี่รอปิดทองตามแขนและขาของทา่นจนแลดเูหลือง

อร่าม แมว้า่หลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นเวลานบัหนึง่รอ้ยปีมาแลว้ก็ตาม ชือ่เสียงเกียรติคณุ และ

บารมขีองทา่นก็อยู่ในความทรงจ าของผูค้นสืบมา หลงัจากนัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่

สนามบิน ภเูก็ต เพ่ือกลบัสูก่รงุเทพ 



 

 

...... น. เดินทางกลบัสู ่กรงุเทพ เที่ยวบินที่ ........ สายการบิน นกแอร์ 

...... น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลาเดินทาง จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

19 – 21 พ.ย. 63 8ท่าน 10,900 10,900 10,700 1,500 

20 – 22 พ.ย. 63 8ท่าน 10,900 10,900 10,700 1,500 

5 – 7 ธ.ค. 63 8ท่าน 10,900 10,900 10,700 1,500 

25 – 27 ธ.ค. 63 8ท่าน 10,900 10,900 10,700 1,500 

31ธ.ค–2ม.ค. 64 8ท่าน 11,900 11,900 11,700 2,000 

 

*ราคานีเ้ป็นราคารวมตัว๋และสมัภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัม ถา้ตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพ่ิม จา่ยเพ่ิมทา่นละ 1,000 บาท* 

*หากมคีวามประสงคเ์ดินทางโดยสายการบินอ่ืน สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได*้ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ที่นัง่ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั4 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. ค่าอาหาร ตาที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง  

4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 15 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

การยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ

สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 

 

 

 


