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วนัแรก       กรุงเทพฯ-จ.สุราษฎร์ธานี    

19.00น.     พร้อมกนัท่ี สวนลุมพนิีวนั ฝ่ังตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ีโคล่าทวัร์  
19.30น.    เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี   บริการอาหารค า่(1) Set Box จากนั้นน าท่าน

เดินทางต่อ พกัผอ่นตามอธัยาศยั...( พกัคา้งคืนบนรถ ) 

วนัทีส่อง    จุดชมววิสันเข่ือนรัชชประภา-กุ้ยหลนิเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ 

07.00 น.     อรุณสวสัด์ิยามเชา้ จ.สุราษฎร์ธานี บริการอาหารเช้า(2)ที่ ร้านอาหารหลงัอาหารน า
ท่านชม สะพานแขวนเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาพงั อิสระเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อสู่ท่าเรือเข่ือนรัชชประภา  

09.00 น. น าท่านลงเรือ ล าละ 10-15 ท่าน เพ่ือเดินทางเข้าสู่ ถ ้าปะการัง ระหว่างทาง
เพลิดเพลินกบัวิว2ของทาง สายน ้ าท่ีเขียวมรกต แวะถ่ายภาพกบั กุ้ยหลินเมืองไทย
หรือหินสามเกลอ สญัลกัษณ์ของเข่ือนรัชชประภา  จากนั้นน าท่านชมความงามของ
เข่ือนรัชประภา จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม น าท่านเดินทางกลบัฝ่ัง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (3) ณ ท่าเรือสันเข่ือน 
บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสันเข่ือนรัชชประภา  อิสระเก็บภาพความ

ประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ จงัหวดัภูเก็ต(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง)  

17.00 น. เดินทางถึง จ.ภูเก็ต น าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่า ชมตกึเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส อิสระ
ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ  พร้อมอสิระอาหารค า่ ณ หลาดใหญ่  

19.30 น. เหมาะสมกบัเวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
 พกัโรงแรม ภูเกต็การ์เด้น ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน  
 

วนัทีส่าม  จุดชมววิเขารัง-วดัเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลกั 60 ปี" (วงเวยีนหอย)-ศาลเจ้ากิว้เทีย้นเก้ง 

07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น. ออกจากท่ีพกัน าทุกท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง เขารัง เป็นเนินเขาเต้ียๆ อยูใ่นตวั

เมืองภูเก็ต ดา้นบนเขารังเป็นจุดชมววิเมืองภูเก็ต มองเห็นบา้นเรือนท่ีอยูด่า้นล่าง และ
สามารถมองไปไดไ้กลถึงทะเล เกาะเล็กๆ ใกลภู้เก็ต ดา้นบนมีสวนสาธารณะไวเ้พ่ือ
เป็นท่ีออกก าลงักาย พกัผอ่น มีบรรยากาศร่มร่ืน และนอกจากน้ีบนเขารังยงัเป็นท่ีตั้ง
ของอนุสาวรียพ์ระยารัษฎาณุประดิษฐอ์ดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต จุดชมวิวเขา
รัง จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง ร้านทุ่งคา-กาแฟ เป็นร้านอาหารบนยอดเขารัง ทาง
ร้านจะมีจุดชมวิวท่ียื่นออกไปสามารถชมวิวได้กว้างกว่า 180 องศา ส่วนท่ีสองจะ
เป็นของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นศาลาชมวิว “หอเกียรติยศ 100 ปี” ก่อสร้างดว้ยอารยสถาปัตยมี์ความสวยงามและมีสะพานยื่น
ออกไปชมววิไดม้ากกวา่ 180 องศา  

  **อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการเทีย่วชม**  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเกาะสิเหร่ เพ่ือน าท่านกราบขอพร พระธาตุอินทรแวนจ าลอง ท่ีตั้งอยูบ่นเนินภูเขา มองจากดา้นบน

สามารถเห็นววิทะเลภูเก็ตท่ีสวยงาม สามารถถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านไปถ่ายภาพกบั "อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียน
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หอย) สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2521 เพ่ือเป็นท่ีระลึกแก่กปัตนัเอด็เวร์ิด โธมสั ไมล ์ชาวออสเตรเลีย ผูน้ าเรือขดุแร่ล าแรกมาใชขุ้ดแร่ดีบุก
ในประเทศไทย เม่ือ พ.ศ.  2452 ในอดีตภูเก็ตเจริญเติบโตและรุ่งเรืองดว้ยจากกิจการเหมืองแร่ดีบุก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาล
เจ้ากิว้เทีย้นเก้ง น าท่านกราบขอพรกบัเจา้แม่ก้ิวเท้ียนล้ือ ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบา้น จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

     
 
 
18.00 น. เดินทางถึงท่ีพกั อิสระอาหารค ่า 
 พกัโรงแรม ภูเกต็การ์เด้น ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
วนัทีส่าม PACKAGE(1) 4เกาะทะเลกระบี่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทพั เกาะไก่ เพิม่ท่านละ800฿ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวพระนาง  
10.30 น.   น าท่านท่องทะเลกระบ่ีสู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหน่ึงบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบ่ี ท่ีมีความงามแปลกตา ดา้นหนา้มีเกาะรูปร่าง

แปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะนอ้ย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ 
เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยงัมีแนวปะการังสวยมากและฝงูปลาการ์ตูน สีสนัสวยงามแหวกวา่ยอยูร่อบตวั 

 
12.00น.    บริการอาหารกลางวนั(5) แบบปิกนิค 
 

      
 
บ่าย แลว้เดินทางสู่ เกาะไก่ ใตท้ะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นน าท่านชมความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรคส์ันทราย

แหวกกลางน ้ าทะเล ณ ทะเลแหวก(UNSEEN THAILAND) อิสระเก็บภาพความประทบัใจ  แลว้เดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะ
ลดัเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ ้าพระนาง ท่ีมีช่ือเสียงดา้นหน้าคือ ชายหาดแลว้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ  

15.00 น. ถึงท่าเรือใหท่้านท าธุระส่วนตวัจากนั้นเดินทางสู่ โรงแรม จ.ภูเก็ต อิสระอาหารค ่า   
 พกัโรงแรม ภูเกต็การ์เด้น ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่าม PACKAGE(2) หมู่เกาะพพี ี– อ่าวปิเล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา-เพิม่ท่านละ800฿ 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า(4) ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ SEA ANGLE  
09.00 น.  น าท่านลงเรือเฟอร่ี เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการเล่นน ้า ด าน ้าตื้น ดูปะการัง น าท่าน

เดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะ ชมความงามใต้ท้องทะเล แวะ อ่าวโละซามะ ชมความงาม
ของโลกใต้น ้าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ จากนั้นแวะเล่นน ้าหน้า อ่าวมาหยา  น ้ า
ทะเลสีครามฟ้าใส เป็นหาดท่ีเรียกสีสนัจากนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด จนถึงเวลา
ท่ีเหมาะสมน าท่านเดินทางสู่เกาะพีพีดอนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 
ระหวา่งทางผา่น ชมถ ้าไวก้ิง  

12.00 น.          บริการกลางวนั(5) ณ ร้านอาหารบันยนั (บนเกาะพพี)ี  
บ่าย หลงัอาหารอสิระเดนิเทีย่วชมบนเกาะพพีดีอน ชมแนวชายหาดยาว ท่ีผสมผสานกบัทรายขาว น ้ าใสสะอาด ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัการเล่น หรือเลือกพกัผอ่นเดินชิมของกินมากมายท่ีขายอยูท่ัว่เกาะ จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม  ไดเ้วลาเดินทางกลบัเกาะภูเก็ต 
15.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือ SEA ANGLE น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั อสิระอาหารค า่  
 
วนัทีส่าม PACKAGE(3) เกาะเฮ-เกาะราชาเพิม่ท่านละ1,600฿ 

06.30 น.    บริการอาหารเช้า(4)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เตรียมพร้อมส าหรับการด าน ้ าตลอดวนั  
08.30 น. ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ช(เรือใบ) ใช้

เวลาประมาณ1ชั่วโมง เพลิดเพลืนกบัวิวทะเลอนัดามนัสุดสวย อิสระถ่ายภาพ
สวยๆกบัมุมต่างๆบนเรือ  

09.30 น. เดินทางถึง เกาะเฮ อสิระเล่นน าทะลริมหาด สัมผสัฝืนทรายขาวละเอียด น ้ าทะเล
สีครามใสแจ๋ว  

10.30 น. น าท่าน ด าน า้ต้ืนชมปะการัง บริเวณหนา้เกาะเฮ สัมผสัความสวยงามของโลกใต้
ทะเล ชมประการังหลากสีมากมายหลายชนิดและฝงูปลาทะเลท่ีคอยตอนรับนกัท่องเท่ียว น าท่านชมความงาม  

11.30 น. เหมาะสมกบัเวลา ออกจากเกาะเฮ เดินทางสู่ เกาะราชา บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต์ (5) บนเรือ 
12.30 น. เดินทางถึงเกาะราชา อสิระพกัผ่อนริมหาด หรือเล่นน ้ าทะเลตามอธัยาศยั 
13.30 น. น าท่าน ด าน า้ต้ืนชมปะการัง บริเวณหนา้เกาะราชา สมัผสัความสวยงามของโลกใตท้ะเล จนถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
15.00 น. เหมาะสมกบัเวลา น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง 
16.00 น. เดินทางถึงท่ีพกั อิสระพกัผอ่น พร้อมอสิระอาหารค า่  
 พกัโรงแรม ภูเกต็การ์เด้น ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
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วนัทีส่าม PACKAGE (4) หมุ่เกาะสิมลินัเพิม่ท่านละ1,900฿ 

06.30 น.   บริการอาหารเช้า(5)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือทบัละมุ 
08.00น. ถึงท่าเรือทบัละมุ และรับอุปกรณ์ด านา้ต้ืน และออกเดินทางไปยงัหมู่เกาะสิมิลนัโดยเรือ

เร็ว (Speed Boat)  ด าน ้ าต้ืนชมปะการัง และปลาสวยๆ หลากหลายชนิดท่ีเกาะ 7, เกาะ 5, 
เกาะ 6 หลงัจากนั้นเดินทางถึงเกาะเม่ียง (เกาะ4) 

12.00น. บริการอาหารกลางวนั(6) บนเกาะ4 ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง ของท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิ
มิลนัซ่ึงท่านสามารถด าน ้ าต้ืน ส ารวจชมความสวยงามของเกาะ หรือปีนข้ึนจุดชมวิว 
หรือพกัผอ่นบนหาดทรายสีขาว  

บ่าย ออกเดินทางต่อส าหรับช่วงบ่าย ด าน ้ าต่อท่ีดา้นตะวนัออก เกาะ 8,  เกาะบางู (เกาะ 9) , 
อ่าวเกือก (เกาะ 8) ซ่ึงท่านสามารถพกัผอ่นบนชายหาด เล่นน ้ าชมปะการัง หรือปีนจุดชม
ววิบนหินเรือใบซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่เกาะสิมิลนั เหมาะสมกบัเวลาน าท่านอ าลาเกาะ
สิมิลนั ออกเดินทางกลบัสู่ท่าเรือทบัละมุ  

17.00น. เดินทางถึงท่าเรือทบัละมุ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัให้ท่านท าความสะอาด
ร่างกาย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ จ.ภูเก็ต อสิระอาหารค า่ 

 พกัโรงแรม ภูเกต็การ์เด้น ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
  

วนัทีส่ี่     ภูเกต็-สุราษฏร์ธาน ี

07.00 น.  บริการอาหารเช้า(7)ทีห้่องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากนั้นน าท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชม พระผุด ณ วดั

พระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีร
สตรีชาวถลางผูต้่อสูเ้ยีย่งชายชาตรีเพ่ือป้องกนับา้นเมืองจากพม่าใน
สงครามเกา้ทพัและเยีย่มชม โรงงานผลติเมด็มะม่วง  

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน(8)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วน าท่านเดินทางสู่ จ.
สุราษฏร์ธานี สกัการะ พระธาตุไชยา และซ้ือของฝากกลบับา้น เช่น ไข่เคม็ไชยา ฯลฯ  

18.00 น.  บริการอาหารค า่(9) ทีพ่ลบัพลาซีฟู้ด แลว้เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วนัทีห้่า         กรุงเทพฯ 

05.30น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ..... พร้อมกบัความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
  หมายเหตุ         รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค  านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
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ก าหนดเดนิทาง  
3-7 และ 11-15 เมษายน  2563 

และ 30 เมษายน – 4พฤษภาคม และ 8-12 พฤษภาคม  2563 
ราคา เร่ิมต้นท่านละ 3,999 บาท 

หมายเหตุ สงวนสิทธิยกเลกิการเดนิทางหากสมาชิกในการเดนิทางรวมไม่ถงึ 30 ท่าน 
(ไม่มีราคาเดก็) 

PACKAGE (1) 
4เกาะทะเลกระบ่ี เกาะ
ปอดะ ทะเลแหวก 
เกาะทพั เกาะไก่ 

PACKAGE (2) 
หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิเละ๊ 
–อ่าวโละซามะ-อ่าวมา

หยา 
 

PACKAGE (3) 
เกาะเฮ-เกาะราชา 

PACKAGE (4) 
หมู่กะสิมิลนั 

เพิม่ท่านละ 800 บาท เพิม่ท่านละ 800 บาท เพิม่ท่านละ 1,600 บาท เพิม่ท่านละ 1,900 บาท 
 

ส่ิงของที่ควรน าตดิตวั   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาต ิ
 
 อตัรานีร้วม     
  รถโคช้ปรับอากาศ พร้อมหอ้งสุขภณัฑ ์ 
  ท่ีพกัท่ี  2 คืน  โรงแรม ภูเก็ต การ์เดน้ ระดบั3ดาว หรือเทียบเท่า   
  อาหารตามรายการ 10 ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
  มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ี    
  ประกนัชีวติ  1,000,000  / อุบติัเหตุ 500,000 บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม    
ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ ,   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
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เง่ือนไขการช าระเงนิ      

 ช ามดัจ าการเดินทางท่านละ 2,000 บาท ภายใน 1 วนั  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั  มิฉะนั้นถือวา่สละสิทธ์ิ โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบ  

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนเงิน (เก็บค่าใชจ่้ายตามจริง) 
 แจง้ก่อนเดินทาง 15 วนั (ท าการ) ยดึมดัจ า (เก็บค่าใชจ่้ายตามจริง) 
 แจง้ก่อนเดินทาง ภายใน 0-14 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี                               

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามก าหนด30ท่าน 
 กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน  ขอสงวนสิทธ์ิเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษทัทวัร์และสายการบินก าหนดโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็น

จริง 
- ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์
ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความ
ประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 


