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รหัสทัวร์ AD08-02 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กระบี ่                                                                                     -/-/D 
17.30 น.      พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้มโรงพยาบาลจุฬา  ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี. .........  
18.00 น.    โดย รถโคช้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี รับประทานอาหารค ่า(1) set box  (พกัคา้งคืนบนรถ) 
 

วนัทีส่อง กระบี-่หมู่เกาะพพี-ีปูด า-ถนนคนเดิน                                                         B / L / - 
06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ  จ. กระบี่  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. รับท่านจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางไปยงัท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ ธารา 
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08.30 น.        ลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพ ีโดยบนเรือมีไกดมื์ออาชีพคอยใหค้  าแนะน า และมีน ้าด่ืม  ผลไม ้ 
บริการ  ออกเดินทางจากอ่าวนาง 45 นาที ถึง อ่าวมาหยา  แวะถ่ายรูปสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต ์เดอะบีช  ไป 
อ่าวโล๊ะซามะ   ลงเล่นน ้าชม ดอกไมท้ะเล และฝูงปลาการ์ตูน  จากนั้นชม ถ า้ไวกิง้ สถานท่ีเก็บรังนกนางแอ่น 

          
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3) แบบบุฟเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 
13.00 น.        หลงัอาหารใหท้่านเดินชมทิวทศันค์วามสวยงามของเกาะพีพีพร้อมซ้ือของฝากของท่ีระลึก 
14.00 น. เชิญท่านลงเรืออีกคร้ังไปด าน ้ากลางทะเลท่ี เกาะไผ่ ดูฝงูปลา ปะการังหลากสีสวยงามท่ีสุดในฝ่ังอนัดามนั  

สมญานามดงปะการังแสนไร่  ใหท้่านเตม็อ่ิมกบัทะเลกระบ่ี   กลบัข้ึนพกัผอ่นบนชายหาดทรายขาวสะอาด 

              
15.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะปอดะ ชม ทะเลแหวก ท่ีสวยงาม จนไดเ้วลาเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เพือ่น าท่าน

กลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการัง ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม กรณี

ไม่สามารถด าน ้าได ้โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล่้วงหนา้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ งดคืนเงินค่าใชจ่้ายใน
ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด และอาจมีการปรับเปล่ียนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

17.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ปูด า อีก1สัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี พร้อมชมวิวเขาขนาบน ้า 
19.00 น. แลว้เดินทางสู่น าท่านออกเดินทางไปท่ี ถนนคนเดิน จ.กระบ่ี เพ่ือน าท่านเดินท่องเท่ียว ถนนคนเดินอ่าวนาง 

เลือกซ้ือเลือกชิมอาหารต่างๆ เช่น ชิมโรตี ชาชกั เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อยา่งอิสระ  
20.00 น. เหมาะสมกบัเวลา น าท่านเดินทาง เขา้สู่ท่ีพกั  
พกัค้างแรม(1) ณ โรงแรม แอ๊ปเป้ิล อะ เดย์ กระบี่ หรือเทียบเท่า  ห้องละ2-3ท่าน 
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วนัที่สาม กระบี-่วดับางโทง-พงังา-เสม็ดนางชีบูทีค-ภูเกต็-วดัฉลอง-พระธาตุอนิแขวน- 
                 แหลมพรหมเทพ-Phuket Old Town                                                        B / L / - 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2483 ในท่ีดินบริจาคของ

นายเปลา้ ทองศิริ นายมัน่ เพ่งกิจ และนายน่วม ด าพนัธ์ บนพ้ืนท่ีกวา่ 100 ไร่ บริเวณรอบวดัเป็นสวนยางพารา
และสวนปาลม์น ้ามนั ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของกระบ่ี จนไดเ้วลาเดินทางสู่ จ.พงังา เพ่ือน าท่านชม  
เสม็คนางชีบูทีค ดว้ยวิวท่ีสวยจึงเป็นท่ีพกัท่ียงัฮิตตลอดกาลเหมาะส าหรับคนท่ีตอ้งการมาพกัผอ่นกบั
ธรรมชาติ การตกแต่งของรีสอร์ทก็สวยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ ถ่ายจนไม่มีเวลาใหพ้กัหายใจเลย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(5) 
บ่าย ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ ผา่นชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วรีสตรีชาวถลางผูต่้อสู้

เยีย่งชายชาตรีเพ่ือป้องกนับา้นเมืองจากพม่าในสงครามเกา้ทพัน าทา่นสักการะ พระธาตุอนิทร์แขวน (จ าลอง) 
ตั้งอยูท่ี่เกาะสิเหร่  เดินข้ึนบนัไดไปดา้นบนจะเจอกบัโบสถซ่ึ์งเป็นท่ีประดิษฐานพระนอ ส าหรับพระธาตุจะอยู่
ดา้นหลงัโบสถ ์แลว้น าท่านสักการะ หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง วดัคู่บา้นคูเ่มืองจงัหวดัภูเก็ตภายในอุโบสถ์
ประดิษฐานรูปป้ันของหลวงพ่อแช่ม,หลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกล้ือม ท่านสามารถน าดอกไม ้ธูป เทียน มา
สักการะขอพรหลวงพ่อทั้ง3 ท่าน และน าทองมาติดเพือ่ความเป็นสิริมงคลกุฏิจ าลองหลวงพ่อแช่มวดัฉลอง 
จ าลองหุ่นข้ีผึ้งหลวงพ่อแช่มวดัฉลอง ภูเก็ตกุฎิจ าลองหลวงพ่อแช่มวดัฉลองจงัหวดัภูเก็ต หากสุภาพสตรีท่านใด
แต่งกายไม่สุภาพ ทางวดัมีผา้ถุงเตรียมใหส้วมใส่ก่อนเขา้ภายในกุฏิจ าลอง ชม โรงงานผลติเม็ดมะม่วงหมิพานต์ 
ท่ีข้ึนช่ือของประเทศ และชม แหลมพรหมเทพ  
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น าทา่นชม Phuket old town ยา่นเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิคแวะร้าน แม่จู ้ภูเก็ต ยอ้นอดีตเมืองภูเก็ต ทั้ง
ภาพถ่ายภูเก็ตในอดีต รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ชมตึกชิโนโปตุกีสหลากหลายสีสัน ชมอาคาร
บา้นเรือน ตึกสวยๆ พลาดไม่ได ้ตอ้งมาถ่ายรูปคู่กบั ม้าทองค า เพื่อความสิริมงคลของชีวิตในปีน้ี ท่ี พรทิพย ์
old town และชิมขนมหวานพ้ืนเมืองไดจ้ากท่ีน่ี คือ อาโป้ง , โอ๊ะเอ๋ว มีหลายรสชาดใหท้า่นไดเ้ลือกชิม แต่ถา้มา
ท่ีน่ีแลว้ตอ้งชิม โอ๊ะเอ๋วบีโกหมอย  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี หลาดใหญ่ ถนนคนเดินภูเก็ต  

 

 
พกัค้างคืน (2) โรงแรม ภูเกต็ เมอร์ลนิ หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 
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วนัที่ส่ี ภูเกต็-สะพานสารสิน-ล่องอ่าวพงังา-วดัถ า้สุวรรณคูหา-สุราษฎร์ธานี          B / L / - 

 

 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ จ.พงังา ระหวา่งทาง ซ้ือของฝากกลบับา้นท่ี แม่จู้ ผา่นชม สะพานสารสิน เป็นสะพานขา้ม

จงัหวดัท่ีมีความสวยงามในของการสร้าง และยงัเป็นสะพานท่ียาวแห่งหน่ึงของภูเก็ต สะพานสารสินมาเป็นท่ี
รู้จกัทัว่ประเทศ เม่ือเกิดโศกนาฏกรรมของหนุ่มสาว 2 คน ท่ีตดัสินปัญหาดว้ยการใชผ้า้ขาวมา้ผกูต่อกนัมดั
ตวัเองกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พ้ืนน ้า ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2516 และไดมี้การน าเร่ืองราวของคนทั้ง
สองไปสร้างเป็นภาพยนตร์ช่ือ "สะพานรักสารสิน" เดินทางถึง พงังา น าท่านลงเรือยนต ์ชมความงามของ  
อ่าวพงังา ชมความงามตามธรรมชาติของป่าไมโ้กงกาง ผา่นล าคลองสู่ป่าชายเลน  ดูนกท่ีก าลงัหาอาหารแถว
ป่าชายเลน ชม ถ า้ลอด ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งสวยงาม ท่านจะไดเ้ห็นหิน
งอกหินยอ้ยสวยงามนบัลา้น ๆ ปี ถ ้าลอดท่ีจงัหวดัพงังามีอยู ่5 แห่ง แต่ท่ีเราน าท่านไปชมนั้นเป็นสถานท่ีง่าย
และสะดวกต่อการเขา้เยีย่มชมโดยไม่ตอ้งรอใหน้ ้าข้ึนหรือลงเหมือนกบัท่ีอ่ืน ๆ ตลอดการเดินทางจะพบเห็น
ภูเขาท่ีม่ีรูปร่างลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ชม เขาหมาจู เขาเขียน ซ่ึงมีภาพเขียนสีสมยัโบราณปรากฏใหเ้ห็น  

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั(7)ท่ี ภตัตาคาร ปันหยมีูเทียร่า บน เกาะปันหย ี
ชมสุดยอด Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน ้า แห่งเดียวในประเทศไทย 
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บ่าย ชม เขาตะปู เขาพงิกนั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากกการกดัเซาะของสายน ้าและความเปล่ียนของ

พ้ืนผิวโลก จนไดเ้วลาแลว้เดินทางกลบัฝ่ังข้ึนรถ น าท่านชม วัดถ า้สุวรรณคูหา เป็นวดัท่ีเก่าแก่ทางโบราณคดี
และทางประวติัศาสตร์ ตวัวดัตั้งอยูภ่ายในภูเขาท่ีมีถ ้านอ้ยใหญ่เป็นจ านวนมากเรียงอยูต่่อๆกนั แต่ละถ ้ามีช่ือ
เรียกต่างๆกนั อาทิ ถ ้าใหญ่ ถ ้าแจง้ ถ ้ามืด ฯ ดา้นนอกเตม็ไปดว้ยฝงูลิง สามารถใหอ้าหารลิงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
แลว้เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี  

18.00 น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ศาลเจ้าไนท์มาร์เกต็ แหล่งเชคอินแห่งใหม่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใหท้่านได้
เลือกชิมอาหารพ้ืนเมือง สินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ แลว้เดินทางกลบั(พกัคา้งคืนบนรถ) 

 

วนัที่ห้า       กรุงเทพฯ                                                                                              - / - / - 
05.30 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 
ส่ิงของที่ควรน าติดตัว   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 
 
 

ก าหนดเดินทาง (5D 2N)  :  12 - 16 เมษายน 2566 ,  28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 
ค่าบริการท่านละ 6,666 บาท (พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 1,999 บาท) ไม่มีราคาเด็ก 

  
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม  

• รถปรับอากาศ , รถทอ้งถ่ินข้ึนเสมด็นางชีบูทีค 
• เรือ Speed Boat หมู่เกาะพพีี-ทะเลกระบ่ี , เรือล่องอ่าวพงังา 
• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
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• มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   
• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อสิลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือท่ีรับประทานนอกเหนือจาก

เมนูท่ีทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 2,500 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน 
 
 การยกเลกิการเดินทาง 
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วัน (ท าการ) ยึดมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 

เง่ือนไขเพิม่เติม 

- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระประทว้ง  
ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม ่
ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะคา่ใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 

 


