
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จำกัด 
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD. 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงสงกรานต์12-16เม.ย.64 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะพีพี ที่สวยงาม ติดอันดับโลก   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพังงา ที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 นำคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       

 นำคณะเดิน ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอันสงบของพังงา       
   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ มาดูบัวคาเฟ่ สุดฮิป! ในภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 

 
 

(ออกเดินทางวันที่ 12-16 เมษายน 2564) 

 
***กรุณาสำรองทีน่ั่งในทันที เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลตั๋วและที่พักมีจำกัดครับ*** 
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วนัแรก(12เม.ย.64)    สนามบนิสวุรรณภมู-ิภูเกต็-โรงแรมชายหาดปา่ตอง4คนื สบายๆ  
14.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
16.45 น. เดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE201  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเกต็ ภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาว่าเป็น 

“ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในดา้น
ความสวยงามของทิวทศัน์ และหาดทราย น ้ าทะเลสีฟ้าใส พร้อมดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวครบ น าคณะออกเดินทางเข้า
สู่ท่ีพกัริมชายหาดป่าตอง...อิสระอาหารค ่า(ไม่รวมอาหาร) 

พกัท่ี: Double tree by Hilton โรงแรม4ดาว ริมชายหาดป่าตอง 

วนัทีส่อง(13เม.ย.64)       เกาะเฮ-นัง่เรอืSPEEDBOAT-กาฮงับชี-กจิกรรมชายหาด  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือ บรรยากาศอนัสดช่ืนยามเชา้ 

ออกเดินทางสู่กาฮังบีช เกาะเฮโดยเรือ SPEEDBOAT 
ออกเดินทางจากอ่าวฉลอง สู่กาฮงับีช เกาะเฮ เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายอนัขาวละเอียด มีปะการังน ้ าต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ 
น ้าทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใตน้ ้าท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตก 
มีปะการังสมอง ปะการังผกักาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว 
และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเส้ือ ปลาโนรี ปลา
นกแกว้ ปลาสินสมุทร สามารถ ด าน ้ าแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากด าน ้ าและท่อ
หายใจก็สามารถเห็นโลกใตท้ะเลท่ีสวยงาม ด้านหลงัของเกาะยงัมี ชายหาด
สวย ขาวสะอาด น ้ าทะเลใส ก็เหมาะแก่ผูท่ี้ตอ้งการความเป็นส่วนตวั เดินทางถึงกาฮงับีช ทวัร์ไกด์น าลูกคา้พกัผ่อนบ
ริเวญชายหาด รับฟังขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ  ณ กาฮงับีช ต่ืนตาต่ืนใจกบัการ ให้อาหารฝงูนก
เงือก ท่ีคอยออกมาทกัทายทุกท่าน ขณะอยู่บนเกาะ ท่านสามารถใช้บริการนั่งเกา้อ้ีชายหาดฟรี : สามารถเบิกอุปกรณ์
เล่นน ้ าจากพนักงาน ณ จุดให้บริการ: ลูกคา้สามารถเล่นกิจกรรม บานานาน่าโบท้ , พาราเซล เรือลากร่ม, sea walker 
เดินใตน้ ้า หรือ Driving ด าน ้าลึกได ้ *ในกิจกรรมส่วนน้ีจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
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เท่ียง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเลบนกาฮังบีช ***แถมฟรี!บานาน่าโบ๊ตคนละ1รอบ 
15.00น. ออกเดินทางกลบัจากกาฮีงบีช เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ( เรามีใหเ้ลือก กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี: Double tree by Hilton โรงแรม4ดาว ริมชายหาดป่าตอง 

วนัทีส่าม(14เม.ย.64)             เกาะพพี-ีดำนำ้ชมปะการงั-เกาะพพี-ีเกาะไข-่เกาะแบมบ(ูเกาะไผ)่ 
                 เกาะพพีดีอน-อา่วตน้ไทร-เกาะพพีเีล-อา่วลงิ-ถำ้ไวกงิส-์อา่วมาหยา-ปเิละ๊(ลากนู) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือ บรรยากาศอนัสดช่ืนยามเชา้ 

นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี โดยเรือเร็วทันสมัย SPEEDBOAT พร้อมบริการ

เคร่ืองดื่ม น ้าอัดลม ,ชา ,กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาลท่ีท่าเรือ  ระหว่าง
การเดินทางให้ท่านไดช้มชมวิวทิวทศัน์ความสวยงามของทะเลอนัดามนั 
และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ อาทิ เกาะไมท้่อน เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคานอ้ย 
กะดอกไม้   จนกระ ท่ัง เดินทางถึ งหมู่ เก าะพีพี  ซ่ึ งหมู่ เกาะพี พ ี

ประกอบด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะบิด๊ะนอก  เกาะ
บิด๊ะใน เกาะยุง และเกาะไผ่ เกาะต่างๆเหล่านี้เต็มไปด้วยแนวปะการังท่ีสวยงามติดระดับโลก และฝูงปลาทะเล มากมาย 

น าคณะเท่ียวชม เล่นน ้า ด าน ้าชมปะการังท่ี เกาะไผ่ หรือเกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะเล็ก
กลางทะเล ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยุงเท่าใดนัก 
เกาะไผ่ อยู่ในพื้นท่ี การดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แต่
บรรยากาศของเกาะไผ่จะต่างกับเกาะพีพีอย่างส้ินเชิง เพราะเป็นเกาะท่ีเงียบ
สงบ  มีน ้ าทะเลใส มากมีหาดทรายสวยงาม เป็นเกาะท่ีมีแนวปะการังท่ีสวยงาม 
เหมาะส าหรับมาด าน ้ าดูความสวยงามของโลกใตท้ะเล ช่วงเวลาเหมาะการเท่ียว 
คือช่วงท่ีไม่มีลมมรสุม ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี  
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั บนเกาะพีพีดอน อ่าวท่ีเป็นเวิ้งอ่าวคู่ ท่ีสวยงามร่มร่ืนด้วย ทิวมะพร้าว  
บ่าย หลงัอาหารเดินชม อ่าวตน้ไทร เป็นท่ีตั้งของ ท่าเรือต่างๆ ชายหาดยาว 2 ก.ม. เองก็มีความสวยงาม หาดทราย สวย น ้ า

ใส แมจ้ะมีเรือจอดเรียงรายก็ตาม เหมาะแก่การเล่นน ้ า เดินเล่น ร่มร่ืน
ด้วยเงาต้นมะพร้าว ใจกลางของอ่าวต้นไทร คือ ศูนย์กลางการค้า 
โรงแรม รีสอร์ท มากมาย  ผูค้นมากมายร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ ใส่
ว่ายน ้ าหรือสาวๆก็ใส่ชุดบิกินน่ีเดินกันให้ขวกัไขว่ สองข้าง ทางเป็น
ตึกแถวสองชั้น หน้าร้านเรียงรายกัน เป็นร้านอาหาร ร้านด าน ้ า ร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านขายเส้ือผ้า ร้านจ าหน่ายทัวร์ ร้านขายของท่ีระลึก 
จากนั้นออกเดินทางสู่ “เกาะพีพีเล” ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูน  มีหนา้ผาสูงชนัตั้งฉากกบัผิวทะเล ท่ามกลาง
น ้ าทะเลสีเขียวมรกตไต่ระดบัสีอย่างสวยงาม ผ่านชม“ ถ ้าไวกิ้ง หรือ ถ ้าพญานาค” เม่ือปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี เสด็จประพาสถ ้าแห่งน้ี และทรงพระราชทานนามใหม่วา่ “ถ ้าพญานาค” ตามรูปร่างหินงอกกลาง
ถ ้าท่ีคลา้ยเศียรพญานาคอนัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นท่ีมาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งน้ี แวะเท่ียวชมหาดลิง 
หาดเลก็ท่ีสวยงามของเกาะพีพีเล และบนเกาะมีลิงอาศยัอยูจ่  านวนมาก ผา่นชม “ อ่าวมาหยา” หรือ “Movie Island ” (*
ปิดใหเ้ขา้ชม) อ่าวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของหมู่เกาะแห่งน้ีเป็นอ่าวท่ีมีลกัษณะโคง้เวา้เขา้ไปดา้นในเป็นรูปเหมือนพระจนัทร์
คร่ึงเส้ียวน ้ าทะเลท่ีน่ีสีเขียวสดใสหาดทรายสีขาวเนียมนุ่มทอดตวัไปตามแนวของเวิ้งอ่าวในอดีตเป็นสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตร์เร่ือง เดอะบีช “TheBeach” จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าคณะเขา้สู่ อ่าวปิเละ ลากูน Pileh Lagoon  อีกหน่ึง
จุดมุ่งหมายท่ีใคร ๆ ก็อยากไปเยอืนให้ไดซ้ักคร้ังในชีวิต อ่าวปิเละแห่งน้ี เป็นอ่าวท่ีมีลกัษณะเวิ้งขนาดใหญ่และมีภูเขา
หินปูนท่ีมีหนา้ผาสูงชั้นห้อมลอ้ม น ้ าทะเลมีสีเขียวสวยงามดัง่มรกต นอกจากการมาช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ
ท่ีอ่าวปิเละ ลากูนแห่งน้ีแลว้ ถา้หากคุณเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการด าน ้าชมปะการังดว้ยแลว้ละก็ ตอ้งหา้มพลาดเป็นอยา่งยิง่ 
น าคณะออกเดินทางไปยงั เกาะไข ่เพื่อชมความงามของเกาะไข่ท่ีมีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ท่าน
สามารถเล่นน ้าหรือเลือกพกัผอ่นบนชายหาดตามอธัยาศยั  เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ จ.ภูเก็ต พร้อมความประทบัใจ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี: Double tree by Hilton โรงแรม4ดาว ริมชายหาดป่าตอง 
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วนัทีส่ี(่15เม.ย.64)    ลอ่งอา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั-เขาตาป-ูเกาะนมสาว-ถำ้ลอด 
                      เสมด็นางชบีทูคีรสีอรท์-SOLF DRINK-ววิ100ลา้น-ภเูกต็-แหลมพรหมเทพ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั / อิสระตามอธัยาศยับริเวณท่ีพกั 
10.00น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัพงังาโดยรถตูป้รับอากาศ 1 ชัว่โมง20นาที 

****ล่องพังงาเรือ SPEED BOAT *** 
 น าคณะออกเดินทางท่องเท่ียว  “ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ” Phang-Nga Bay อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในท้องท่ีอ าเภอตะกัว่ทุ่ง อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะยาว  เป็น
อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลมีความงดงามของทิวทศัน์ ชายฝ่ัง และทิวทศัน์
เหนือผิวน ้ า อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าชายเลน “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”  ระหว่าง
การล่องเรือท่านจะไดช้มความหลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่  “ ถ ้าลอด ”  ซ่ึงเป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมีขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้ า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูน 
รูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนขัจีนก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหวั ล าตวั 
และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “ เกาะเขาพงิกนั และเขาตาปู” James Bond 
Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม
เกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก...จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความ
แปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง  บริการอาหารพืน้เมือง มื้อกลางวันบนเกาะปันหยี เกาะกลางท่ีมีวิถีชีวิตชุมชนความเป้นอยู่กลางทะเล 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม  เขาเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นงัเขาลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภาพเขียนสีโบราณมากมาย อาทิเช่น 

ภาพคน , ภาพเคร่ืองมือจบัสัตว ์, ภาพปลา และสัตวช์นิดต่าง ๆ ซ่ึงทางกรมศิลปากร
ได้เคยมาท าการศึกษา แล้วสันนิษฐานว่าภาพวาดดังก ล่าวเป็นภาพวาดจากฝีมือ
มนุษยท่ี์มีอายไุม่ต ่ากวา่ 3,000 ปีมาแลว้ *การชมภาพท่ีเขาเขียนอยู่ท่ีสภาพน ้าขึ้นน ้า
ลงในต่ละวัน ว่าเรือจะสามารถเข้าไปชมได้หรือไม่ อยู่ท่ีดุลพินิจของคนขับเรือ 
หากชมไม่ได้ เราขอตัดการไปชมเขาเขียน เพือ่ความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน  
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นำท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิว เสม็ดนางชีบูติค ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิวภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา และบรรยากาศของพระอาทิตยข์ึ้นท่ามกลาง
ขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย ์และแสงทไวไลท์หลากสีท่ีมา
ทกัทายขอบฟ้า แทรกตวัอยูร่ะหวา่งภูเขานอ้ยใหญ่  

เมนูม้ือน้ีเสิร์ฟ อาหารวา่ง ท่านละ 1 ชุด พร้อมชมวิวเพลินๆ หามุมเก๋ๆถ่ายภาพ * อาหารอาจมีการปรับเปล่ียนตามเมนูท่ี
มีในแต่ละวนัของรีสอร์ท โดยไม่แจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้   
ทวัร์เราบริการพิเศษฟรี! 1. เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเยน็ๆหรือชากาแฟ ยามบ่าย+พร้อมของวา่ง หรือ ขนมเคก้*เสิร์ฟท่านละ1ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั จ.ภูเก็ต 45นาที  
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ชมพระอาทิตย์ตกท่ี แหลมพรหมเทพ ท่ีเท่ียวภูเก็ตยอดฮิต จุดชมวิวท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของเกาะภูเก็ต 

แหลมปลายสุดของภูเก็ต เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกน ้าได้สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว เพราะจุดน่ี
จะเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลได้ชัดเจน และจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือ "ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหม

เทพ"  โดยภายในประภาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราวต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติการสร้างประภาคารเลย 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี: Double tree by Hilton โรงแรม4ดาว ริมชายหาดป่าตอง 

วนัที่หา้(16เม.ย.64)     ซติีท้วัร(์แบบไมเ่หมอืนใคร) เราเน้นจดุเช็คอนิ เก๋ๆ ชคิๆ ถา่ยรปูชมววิ 
                             ROCK BEACH SWING-จดุชมววิ3อา่ว-เดนิชมตกึชโินโปรตกุสี 
                             วดัฉลอง(หลวงพอ่แชม่)-มาดบูวัคาเฟ-่สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าสมาชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
น าท่านเท่ียว Rock Beach Swing ภูเกต็ อีกหน่ึงจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ท่ีมีมุมใหถ้่ายภาพมากมาย ทั้ง

รังนกสไตลบ์าหลี แปลชิงชา้ โซฟา แปลริมชายหาด รวมทั้งโซฟาไมแ้บบอลงัการ และมุมไฮไลทบ์นัไดสวรรคสี์ขาวริม
ทะเล ไม่ตอ้งไปไกลถึงบาหลีแค่มาภูเก็ตก็ไดภ้าพคูลๆ แต่งตวัให้แซ่บมาครีเอทท่าสวยกนัไดเ้ลย ถ่ายรูปกบั ซุ้มโซฟาท่ี
เรียงรายอยู่ดา้นบน มีแปลชิงช้าให้เขา้ไปนั่งแกว่งโดยเจา้หน้าท่ี แอบมีความเสียวเล็กน้อย  คือ มีมุมถ่ายภาพเยอะมาก 
เดินกนัสนุกแน่นอน มาถึงจุดไฮไลท ์บนัไดสวรรคสี์ขาวเคียงคู่กบัทอ้งฟ้าและทะเล แต่ขึ้นไดถึ้งแค่สัญลกัษณ์ท่ีเขียวไว ้
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นะคะ ไปจนถึงจุดสูงสุดไม่ได ้มุมน้ีครีเอทกนัตามใจชอบ จะถ่ายตรง เอียง สวยหมด เหมือนลอยอยู่บนฟ้า Rock Beach 
Swing Phuket  เป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเท่ียวภูเก็ต ใครชอบถ่ายภาพ รีบรองถูกใจแน่นอน  
เที่ยวชม จุดชมวิวเขาสามอ่าว อีกหน่ึงจุดชมวิวขึ้นช่ือของภูเก็ต สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเวิ้งอ่าว 3 อ่าว 
ได้แก่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะ
รน ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก จนมกัมี
คนพูดกนัว่า หากใครามาภูเก็ตแลว้ ไม่ไดม้า
ถ่ายภาพท่ีจุดชมวิวแห่งน้ี ถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต 
จุดชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางถนน
รอบเกาะ จากหาดในหานไปหาดกะตะนอ้ย 
ผา่นชมจุดชมวิวกังหันลม ตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างหาดยะนุ้ยและหาดในหาน ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ สามารถ
มองเห็นวิวทะเลไดก้วา้งไกลสุดตา จากจุดชมวิวกงัหนัลมสามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ หาดยะนุ้ย และหาดไนหาน 
พร้อมกบัวิวฉากหน้าท่ีเต็มไปดว้ยดอกหญา้พร้ิวไหว  ผ่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมอาทิตยต์กท่ีอยู่ใตสุ้ดของ

เกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมือง มีลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล 
รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลท่ีขึ้ นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าท่ีพัดพลิ้ว
ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซ่ึงเป็น
หาดเล็ก ๆโดย ทัว่ไป นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเท่ียวหรือพกัท่ีหาดใด พอช่วงใกล้
เยน็พากนัมาชมพระอาทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพ 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางเท่ียวชมเขตเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหาชม
ไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ  
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น าท่านเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือวา่เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต สักการะ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอาจารยช่ื์อ
ดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจา้อาวาสวดัฉลองท่ีถือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบวัสายพนัธุ์บวัวิกตอเรียหรือ
บวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 
เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตามพระราชินีนาถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกาะองักฤษ เพราะว่า
ประสบความส าเร็จในการน าบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีดีไซน์และวาง
คอนเซ็ปตค์าเฟ่มาไวเ้ฉพาะตวั ตั้งแต่กา้วเขา้มาจะให้ความรู้สึกเหมือนมาเยอืน
บา้นสวน ตวัร้านทรงคลา้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยู่ดา้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ การมายืนบนในบัว พร้อมถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอาหารมีหลากหลาย เหมาะมาพกัผอ่นกบัครอบครัว 

19.55 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE8794 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ WE212 2125-2250 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN PHUKET PHI-PHI5DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN พีพ-ีภเูกต็-พงังา-เกาะเฮ5วนั(พกัภเูกต็4คนื) เรือสปดีโบต๊เทีย่ว3เกาะ   
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง  

พักโรงแรม 
4ดาว**** 

รรดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน 
(หาดป่าตอง)  

พักท่านเดียวตอ่1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

สงกรานต์ 12-16เม.ย. 
***คิดราคาจอยทัวร์8ท่าน*** 

 
28,900 

 
8,000 

สงกรานต์ 12-16เม.ย. 
***คิดราคาเหมา3-4ท่าน*** 

 
35,900 

 
8,000 

***หากทา่นสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาต๋ัว อาจจะเพ่ิม อีกท่านละ 
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระเป็นเงินสดทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกท้ังหมด  พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ
กรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN PHUKET PHI-PHI5DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


