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พังงา – ภูเก็ต – พีพี - โชวภูเก็ตแฟนตาซี 5 วัน
เที่ยวพังงา - ลองอาวพังงา - เกาะปนหยี - เขาตาปู - เขาพิงกัน
ทองเที่ยวเมืองภูเก็ต - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - วัดพระผุด
หมูเกาะพีพี - อาวมาหยา - ถ้ําไวกิ้งส - อาวปเละ - เลนน้ําชมประการัง

***เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ 02 ชั้น 08 ลอ ***
ทองเที่ยวหมูเกาะพีพี โดยเรือปรับอากาศลําใหญ 
สมศิริทัวร ขอนําทานสูชายฝงทะเลอันดามัน สัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เยือนชาวเกาะปนหยีที่อาว
พังงา สูเกาะภูเก็ตฉายา “ไขมุกเอเซีย” นําทานลองเรือชมความงามของอาวพังงา ชมหนาผาที่สูงชันตัดกับน้ํา
ทะเลใสสะอาด ปะการังหลากสีสวยงามระดับโลกของเกาะพีพี ที่พักระดับมาตรฐาน อิ่มอรอยกับอาหารทะเล
สดๆ เลิศรส พรอมประทับใจกับการบริการของมัคคุเทศกที่คอยเอาใจใสดูแลคอยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
ตลอดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง....
วันแรก
กรุงเทพฯ - พังงา
18.00 น.

 คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานบริษัท ฯ คอยใหการตอนรับทานและตรวจเช็คสัมภาระพรอมออก
เดินทางสู จ. พังงา โดยรถโคชปรับอากาศ 02 ชั้น 08 ลอ พรอมหองสุขภัณฑ และระบบเสียงอันทันสมัย (
บริการอาหารกลอง และ เครื่องดื่มบนรถ )

วันที่สอง

ลองอาวพังงา - เกาะปนหยี - เขาตะปู - วัดพระทอง (พระผุด) - ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ – ภูเก็ต
แฟนตาซี

06.00 น.

บริการอาหารเชา ณ. หองอาหาร หลังอาหารนําทานสู ทาเรือพังงา ลงเรือลองอาวพังงา
ชมธรรมชาติอันงดงามของ อาวพังงา เที่ยวถ้ําลอดที่มีความสวยงามดั่งถ้ําบลูล็อตโตของ
อิตาลีหมูเกาะที่คลายมนุษยสรางขึ้น ชมเขาหมาจู เกาะนมสาว เขาตะปู เขาพิงกัน เปนความ
งดงามอันนาอัศจรรยยิ่งนัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซีฟูด บนเกาะปนหยี

12.00 น.
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บาย

18.00 น.

วันที่สาม
06.00 น.
07.00 น.

เที่ยง
บาย

เย็น

หลังรับประทานอาหาร เที่ยวชมชีวิตความเปนอยูของชาว เกาะปนหยี พรอมเลือก
ซื้อสินคาพื้น เมืองทั้งของสดและแหง ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู จ. ภูเก็ต
ขามสะพานเทพกษัตริยตรี ที่สรางเคียงคูกับสะพานรักสารสิน ผานชมอนุสาวรีย
ทาวเทพกษัตริยตรี - ทาวศรีสุนทร สองนักรบสตรีผูยิ่งใหญสมัยศึกถลาง นําทาน
เขาสู วัดพระทอง ( พระผุด ) นมัสการพระพุทธรูปซึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่ง
องคเมื่อคราวศึกพระเจาปะตุงยกพลมาตีเมืองถลาง เมือ พ.ศ. 2328 จากนั้นอิสระทานชม พิพธิ ภัณฑสถานวัด
พระทอง ซึ่งเปนที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุขาวของเครื่องใชของชาวภูเก็ต เชน “ จังซุย
“ เสื้อกันฝนชาวเหมืองแรดีบุก รองเทาตีนตุกของสตรีเชื้อสายจีนที่ตองมัดเทาใหเล็กตาม
คานิยมของสังคมสมัยนั้น จากนั้นนําทานเดินทางสู แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย
ยามอัสดงที่สวยงามอีกที่หนึ่งในประเทศไทยจน ไดรับฉายา “ไขมุกเอเซีย” อิสระเก็บ
ภาพสวย ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนําชม ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ ซึ่ง
สรางขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ภายในมีการแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับการสรางประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคํานวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตยขึ้น
และตก
นําทานเดินทางสู ภูเก็ต แฟนตาซี รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต อลังการ พรอมโชวอลังการที่จะทําให
ทานประทับใจ จนมิรูลืม
นําทานเขาสู โรงแรมที่พัก พักผอน ตามอัธยาศัย
หมูเกาะพีพี - พีพีเล - อาวมาหยา - ถ้ําไวกิ้งส - อาวปเละ - อาวตนไทร
อรุณสวัสดิ์ยามเชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือปรับอากาศทองเที่ยวขนาดใหญมีความปลอดภัยสูงมุงหนาสูเ กาะพีพี
เพลิดเพลินกับธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม พรอมนําชมผาน อาวปเละ หรืออาวใน อาวมาหยา
ที่สวยขึ้นชื่อเปนที่ถายทําหนังเรื่อง “ THE BEACH ” ชมถ้ําไวกิ้งส ซึ่งเปนที่อยูของนกนางแอน กอนนําทาน
เที่ยวชมรอบเกาะพีพีเล อิสระใหทานเลนน้ําชมประการังหลากสีสนั ทีอ่ าวสามหาดพรอมทักทายกับฝูงปลา
นอยใหญที่แสนเชื่องสีสันสวยงามคอยเวียนวายมาทักทายผูมาเยือน อยางใกลชิด จนไดเวลาอันสมควรเดินทาง
สูเ กาะพีพีดอน
บริการอาหารกลางวัน ณ. หองอาหาร บนเกาะพีพี (บุฟเฟ)
หลังอาหารกลางวัน อิสระใหทาน เลนน้ําทะเลบริเวณริมหาดตามอัธยาศัย
เชิญทุกทานลงเรือปรับอากาศลําเดิม เดินทางกลับสูทาเรือรัชฎา จ. ภูเก็ต
คณะเดินทางกลับถึงทาเรือรัชฎา จ.ภูเก็ต พรอมนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก อิสระกับภาระกิจสวนตัวตามอัธยาศัย
กอนนําทานเดินทางสูอ าณาจักรภูเก็ตแฟนตาซี ณ หาดกมลา
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหารกันเอง 2
จากนั้นนําทานกลับเขาสูที่พัก พักผอนหรือทองราตรีเมืองภูเก็ตตามอัธยาศัย
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วันที่สี่
07.00 น.

เย็น

วัดฉลอง - โรงงานเม็ดมะมวงหิมพานต - โรงงานมุก - ชอปปง – สุราษฏรธานี
อรุณสวัสดิ์ยามเชา บริการอาหารเชา ณ. หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดฉลอง ใหทานไดสักการะหลวงพอแชม เกจิอาจารยชื่อดัง สมัยปราบอั้งยี่ รัชกาลที่ 5 เพื่อ
ความเปนสิริมงคล จากนั้นนําทานชมโรงงานเม็ดมะมวง ชมวิธีการแปรรูป และผลิตเม็ด
มะมวงหิมพานตนานาชนิด กอนนําชม โรงงานมุก ชมวิธีการเพาะเลี้ยงหอยมุก เลือก
ซื้อสินคา เครื่องประดับที่ผลิตจากหอยมุกและผลิตภัณฑจากทองทะเล อื่นๆมากมายที่มี
ไวใหเลือกชมอยางจุใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ. หองอาหารไทย วิลเลจ จนไดเวลาอันสมควรนําทานชอปปงเลือกซื้อของฝากที่
ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตเพื่อฝากคนทางบานกอนนําทานเดินทางสู จ.สุราษฏรธานี
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารพลับพลา ซีฟูด หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

วันที่หา
05.00 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ…

เที่ยง

อัตราคาบริการ
ผูใหญราคาทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง) ราคาทานละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

บาท
บาท
บาท

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คารถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่งนําเที่ยวตามรายการ
คาเรือ เรือปรับอากาศลําใหญ พรอมอุปกรณดําน้ํา และชูชีพ นําเที่ยวหมูเกาะพีพี ตามรายการ
คาเรือลองอาวพังงา
คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ( พักหองละ 2 ทาน )
คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
คามัคคุเทศกนําทานทองเที่ยวและคอยบริการทานตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เชน คาซักรีด คามินิบาร คาอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

หมายเหตุ
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- โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยเปนสําคัญ
- บริษัทเปนตัวแทนในการจัดนําเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจาย หรือคืนเงินบางสวนใดๆ
ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา , ภัยธรรมชาติ , สงคราม , เหตุการณทางการเมือง
- ระหวางการทองเที่ยว หากทานแยกตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ
- เดินทางชวงเทศกาล คาใชจายเพิ่มคนละ 1,000 บาท
การชําระเงิน มัดจําทานละ 1,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนวันเดินทาง 15 วัน

ทองเที่ยวครั้งใด ไววางใจ สมศิรทิ ัวร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเที่ยวป 2552-2554

