
     

 

 
วันแรก       กรุงเทพฯ-กระบี่ 

18.00น.     พร้อมกันที่ สวนลุมพนิีวัน ฝัง่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่  
19.00น.    เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรบัอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ บริการอาหารค่ำ(1)ที่ ภตัตาคาร นิวรสทิพย ์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ ) 
 
วันที่สอง     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก-่ทะเลแหวก-เสม็ดนางชี-ภูเก็ต<New Unseen  in  Thailand> 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.กระบี่ บริการอาหารเช้า(2) ณ แป๊ะยิ้ม ติ่มซำ พร้อม
ให้ท่านทำธุระส่วนตัว   

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง  
09.00 น.   นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมูเ่กาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ 

ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็ก
เกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ 
เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและ
ฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว 

12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน(3) แบบปิกนิค 
บ่าย แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่าน

ชมความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สันทรายแหวกกลางน้ำทะเล ณ ทะเล



     

แหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเกบ็ภาพความประทับใจ  แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะ
หินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ทีม่ีชื่อเสียงด้านหน้าคือ 
ชายหาดแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ  

15.00 น. ถึงท่าเรือให้ท่านทำธุระส่วนตัวจากนั้นเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต  
17.30 น. เดินทางถึงจุดชมวิวแห่งใหม่ ของจังหวัดพังงา ณ จุดชมวิวเสม็ดนางช ีนำท่าน

ชมวิวอ่าวพังงาท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน แบบพาโนรามา นำ
ท่านเก็บภาพความประทับใจ  

18.00 น. บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหารท้องถิน่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
21.00 น. เหมาะสมกับเวลานำทุกท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก ราตรีสวัสดิ ์
 (พักที่โรงแรม ไอพาวิลเลี่ยน ภูเก็ต ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า  พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
 
วันที่สาม      ภูเก็ต-หมุ่เกาะสิมิลนั  

06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือทับละม ุ
08.00น. ถึงท่าเรือทับละมุ และรับอุปกรณ์ดำน้าตื้น และออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดย

เรือเร็ว (Speed Boat)  ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่
เกาะ 7, เกาะ 5, เกาะ 6 หลังจากนั้นเดินทางถึงเกาะเมี่ยง (เกาะ4) 

12.00น. บริการอาหารกลางวัน(6) บนเกาะ4 ซึ่งเป็นที่ต้ัง ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่
เกาะสิมิลันซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้น สำรวจชมความสวยงามของเกาะ หรือปีนขึ้นจุด
ชมวิว หรือพักผ่อนบนหาดทรายสีขาว  

บ่าย ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย ดำน้ำต่อที่ด้านตะวันออก เกาะ 8,  เกาะบางู (เกาะ 
9) , อ่าวเกือก (เกาะ 8) ซึ่งทา่นสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง 
หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน เหมาะสมกับเวลา
นำท่านอำลาเกาะสิมิลัน ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ  

17.00น. เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ หลงัจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักให้ท่านทำความ
สะอาดร่างกาย 

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ชมตึกเก่าสไตล์ ชิโนโปรตุกีส ที่ถกูประดับไฟไว้อย่างสวยงาม พร้อม อสิระอาหารค่ำ เพื่อ
ความสะดวกในการท่องเที่ยว  

20.00 น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม ราตรสีวัสดิ์  
 ( พักค้างคืนที ่ ไอ พาวิลเลี่ยนภูเก็ต  หรือ  เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน ) 
 
 
 
 
 
 
 



     

ซื้อแพ็คเกจเพิ่ม ราคาท่านละ 1,800 บาท 
ชมโชวภ์ูเก็ตแฟนตาซี พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติทีห่้องอาหารมโนราห ์

 
18.30 น. เดินทางสู่ภูเก็ตแฟนตาซี 
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารมโนราห์ 
20.30 น. นำท่านเข้าชมโชว์การแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี ณ โรงละครไอยรา 
22.30 น. จบการแสดง นำท่านกลับสูท่ี่พัก 
 ( พักค้างคืนที่  ไอ พาวิลเลี่ยนภูเก็ต  หรอื  เทียบเทา่ ปรับอากาศหอ้งละ 2-3 ท่าน ) 

  

วันที่สี่     ภูเก็ต-สุราษฏรธ์าน ี

07.00 น.  บริการอาหารเช้า(7)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำทา่น นมัสการหลวงพ่อแช่มวดั
ฉลอง ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ทา้วเทพกษัตรียแ์ละท้าวศรสีุนทร 
วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและ
เยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง 

12.00 น.   บริการอาหารกลางวนั(8)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธาน ีสักการะ 
พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ  

18.00 น.  บริการอาหารคำ่(9) ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 
 

วันที่ห้า         กรุงเทพฯ 

05.30น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม 
  หมายเหตุ         รายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 

ใบเสนอรายละเอียด 

กำหนดเดินทาง วันที่ 3-7 และ 11-15 เมษายน 2563 
ราคาท่านละ 8,499 บาท (พักเดี่ยว 1,999 บาท)(ไม่มีราคาเด็ก//เด็กอายุต่ำกว่า3ขวบไปฟรี) 

หมายเหตุ สงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางหากสมาชิกในการเดนิทางรวมไม่ถึง 30 ท่าน 

 สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รกัธรรมชาติ 
 อัตรานี้รวม     
  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ ์ 
  เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่  



     

  เรือยนต์ SPEED BOAT นำเที่ยวเกาะสิมิลัน 
  ที่พักที่  2 คืน  โรงแรมไอ-พาวิลเลี่ยน ภูเก็ต ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า   
  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง 
  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที ่   
  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท 
อัตรานี้ไม่รวม    
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
ค่าทิปมัคคเุทศก์และคนขบัรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน 
 มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
การคืนบัตรเดินทาง 
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด 
 - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ 
 - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทกุกรณ ี



 


