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ล่องเรือยอร์ชสุดหรู ชมพระอาทติย์ตก  
สุดฟินน์ทีเ่สม็ดนางชี เที่ยวเมืองภูเกต็... 3 วนั 2 คืน 

ด าน า้ตื้นเกาะเฮ เกาะราชา โดยเรือเซลลิง่ยอร์ช คาตามารัน 1 วนั  

เร่ิมต้น 4,099 บาท/ท่าน 

วนัแรก (1)    ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ – จ.พังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี – จ.ภูเก็ต - นมัสการพระผุด ที่

วดัพระทอง – Old Town ย่านเมืองเก่าภูเกต็ – พกัโรงแรมภูเกต็ 

เชา้    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  คนขบัรถตอ้นรับคณะ และพร้อมออกเดินทาง... 

 
จากนั้นพาท่านเดินทางไปยงัจงัหวดัพงังา "เสม็ดนางชี" มหัศจรรย์ความงามของอ่าวพงังา  
เดินทางถึงจุดเช็คอินท่ีตอ้งไปสักคร้ัง ! Land Mark ใหม่ของจงัหวดัพงังา นัน่ก็คือ “จุดชมววิสเมด็นางชี” ท่านจะ
ไดเ้ห็นวิว แบบ 360 องศาของอ่าวพงังา แหล่งท่องเท่ียวอนัซีนแห่งจงัหวดัพงังา  

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ณ ร้านเสมด็นางชีบูทีค พร้อมชมววิหลกัลา้น 
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บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปนมสัการ พระผุด ทีว่ดัพระทอง (Unseen Thailand) เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงใน
จงัหวดัภูเก็ต ตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของภูเก็ต ใกลถ้นนเทพกระษตัรีท่ีมาของช่ือ “วดัพระผดุ” มาจากท่ีวดัมี 
พระพุทธรูปท่ีโผล่จากพื้นดินเพียงคร่ึงองค ์ วดัพระทอง (วดัพระผุด) ถือไดว้า่เป็นความมหศัจรรยร์ะดบัอนัซีน
ไทยแลนดอี์กมุมนึงของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัท่ีเก่าแก่ วา่ดว้ยต านานศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ซ่ึงโผล่
พน้ข้ึนมาจากพื้นดินเพียงพระเกตุมาลา และผดุข้ึนมาจากพื้นดินเดียวคร่ึงองค ์อนัเป็นท่ีมาของช่ือ "วดัพระผดุ" 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ “ย่านเมืองเก่า ถนนถลาง” (Phuket Old Town) พาเดินตามถนนซอกซอยของ 
เส้นทางสายประวติัศาสตร์ เสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีส ถนนท่ีนกัเดินทางจะตอ้งมาเช็คอิน เก็บรูปภาพเก๋ๆ ชิคๆ ไว้
เป็นท่ีระลึก และ เดินเล่นเยีย่มชมร้านคา้  ซ้ือชิมขนมเคร่ืองด่ืม 
และใหท้่าน อสิระอาหารเยน็  

20.00 น. เขา้เช็คอินท่ีพกั 2 คืน ณ โรงแรมดิโอลด์ ภูเกต็ (ระดับ 4 ดาว)   
โรงแรม ดิโอลด ์ภูเก็ต ตั้งอยูติ่ดหาดกะรน ลงเล่นทะเลได ้ตวัโรงแรมมีความเป็นส่วนตวั บรรยากาศเงียบสงบ ร่ม
ร่ืน ท่ีพกัมีการออกแบบท่ีผสมผสานเอกลกัษณ์ไทยดั้งเดิมและแนวไทยร่วมสมยั พร้อมสระวา่ยน ้ากลางแจง้ หอ้ง
ออกก าลงักาย บริการทุกท่านดว้ยหอ้งพกัขนาด 50 ม.²  เตียงแฝดหรือเตียงใหญ่ ระเบียงส่วนตวั พร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบครัน หอ้งน ้าพร้อมอ่างอาบน ้าและฝักบวัน ้าฝนแยกเป็นสัดส่วน ทีวีจอแบน มินิบาร์ พร้อม
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี!   
หาดกะรน ท่ีตั้งของ ชายหาดท่ียาวกว่า 3 กิโลเมตร ขึน้ช่ือเร่ืองความขาวสะอาด และความละเอียดของเมด็ทราย 

บนชายหาดเป็นอย่างมาก มคีนขนานนามชายหาดแห่งนีว่้าเป็น ชายหาดร้องเพลง เพราะเม่ือลองเงี่ยหูฟังเวลาเดิน 

ไปตามชายหาดทราย คล้ายกับได้ยินเสียงดนตรีดังแว่วเบาๆ มาให้ได้ยิน 
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วนัทีส่อง (2)  เมืองภูเกต็ – ล่องเรือยอร์ช – เกาะเฮ – เกาะราชา – ชมพระอาทติย์ตก – พกัโรงแรมภูเกต็ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  
07.45 น. พร้อมกนัท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม เพื่อออกเดินทางไปยงัท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
 
 
         
 
 
 

ภายในเรือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกเช่น เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ น า้อดัลม ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมขบเคีย้ว เส้ือชูชีพ 
อุปกรณ์ด าน า้ตื้น และหน้ากากด าน า้ ไว้บริการ     

08.30 น.  ถึงจุดเช็คอินท่าเทยีบเรืออ่าวฉลอง เช็ครายช่ือและรับฟังขอ้มูลการเดินทางจากทวัร์ไกด์ 
09.00 น.  ล่องเรือเซลล่ิงยอร์ช-คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช (เกาะเฮ) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) เป็นเกาะท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยเสน่ห์ของน ้าทะเลใส หาดทรายขาว ปะการังสวย แถมยงัมี
กิจกรรมในแบบ ECO เอาใจสายรักษโ์ลก อยา่ง 5 กิจกรรมทางทะเลแบบไร้เคร่ืองยนต ์ใหทุ้กคนไดส้นุกไปกบั
ธรรมชาติแต่ไม่ท าร้ายส่ิงแวดลอ้ม เช่น Snorkelling เห็นน ้าทะเลใสแจ๋วอยูต่รงหนา้, Sunbathe เทรนดผ์ิวแทน
รับซมัเมอร์ก าลงัมา, Clear Kayak ยกัทอ้งใส,  Floating on Donut ห่วงยางเล่นน ้าไม่ใช่เร่ืองของเด็ก ๆ อีกต่อไป 
แต่เป็นส่ิงท่ีสาว ๆ ตอ้งมี และDiscovery Scuba Diving เปิดโลกด าน ้าลึก  

 ทวัร์ไกดน์ าลูกคา้ทุกท่านพกัผอ่นบริเวณชายหาด กาฮงับีช และรับฟังขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวก บริการต่าง 
ๆ ณ กาฮงับีช ลูกคา้ทุกท่านสามารถเบิกอุปกรณ์เล่นน ้าจากพนกังาน ณ จุดใหบ้ริการอุปกรณ์ด าน ้ากาฮงับีช มี
กีฬาทางน ้าค่อยใหบ้ริการลูกคา้ทุกท่าน เช่น บานาน่าโบ๊ท (เรือลากกลว้ย), พาราเซลล่ิง (เรือลากร่ม), ซีวอ๊ค
เกอร์ (เดินใตท้ะเล), ไดฟ์วิง่ (ด าน ้าลึก) กีฬาทางน ้าทุกประเภทลูกคา้สามารถซ้ือบริการได ้ณ จุดใหบ้ริการ 

 ฟรี! บริการเกา้อ้ีนัง่ท่ีชายหาด 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารกาฮงั บนเกาะกาฮงั (เกาะเฮ) 
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13.00 น.  ออกเดินทางจากกาฮงับีชล่องเรือไปเกาะราชาใหญ่ หรือเกาะรายาใหญ่ (ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นเกาะท่ีมีหาด
ทรายขาวละเอียดและน ้าทะเลใสสะอาดคลา้ยทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลนั บนยอดเขาทางตอนใตข้องอ่าวมีจุดชม
ววิ สามารถมองเห็นทศันียภาพของเกาะไดท้ั้งหมด เกาะราชาใหญ่ประกอบดว้ย อ่าวปะตก อยูท่างดา้นตะวนัตก
ระหวา่งหุบเขา เป็นรูปคลา้ยเกือกมา้ อ่าวสยาม อ่าวท่ียาวท่ีสุดของเกาะ และอ่าวขอนแค ทางตะวนัออกของเกาะ 
เหมาะแก่การด าน ้าดูปะการัง เช่น ปะการังเขากวาง ประการังอ่อน เป็นจุดด าน ้าดูปะการังท่ีสมบูรณ์จุดหน่ึง บน
เกาะมีท่ีพกับริการ 

 น าลูกคา้ทุกท่านวา่ยน ้าชมปะการังท่ี อ่าวคอนแค เพื่อสัมผสัความสวยงามของปะการังน ้าต้ืน, กาละปังหา และ
ปลาสวยงามแหลากสีสันต ์ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) และข้ึนเกาะราชา เพื่อสัมผสักบัความละเอียดของเม็ด
ทราย ท่านสามารถวา่ยน ้าเพื่อชมปะการังน ้าต้ืนซ่ึงบริเวณชายหาดได ้

 
16.45 น. ออกเดินทางจากเกาะราชา สัมผสับรรยากาศความงดงามยามเยน็ของพระอาทติย์ตกดิน และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

ระหวา่งเดินทางกลบัท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  
18.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวสัดิภาพ น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัโดยสวสัดิภาพ และพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั 

 
เยน็   อสิระอาหารเยน็ 

  เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมดิโอลด ์ภูเก็ต (ระดบั 4 ดาว)   
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วนัทีส่าม (3)  เมืองภูเกต็ – อสิระเทีย่วด้วยตัวเอง – รถรับส่งไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั (ไม่เกิน 11.00 น.) 
...... พร้อมกนัท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม เพื่อออกเดินทางไปยงัจากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  
 

 กรณีท่านต้องการใช้รถเที่ยวเมืองภูเกต็ วนัทีส่าม (ไม่เกนิ 8 ช่ัวโมง) 
ส าหรับ  1-3 ท่าน ใช้รถยนต์ Camry จ่ายเพิม่อกี 1,500 บาท /คัน 
ส าหรับ 4-9 ท่าน ใช้ รถตู้   จ่ายเพิม่อกี 2,100 บาท /คัน 
**รวมเฉพาะค่ารถและค่าน า้มัน / ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและระดบัน ้าในแต่ละวนั โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั
และของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควดิ 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล ์ผา้เปียก ไวใ้ชส่้วนตวัระหวา่งการเดินทาง 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงดา้นล่าง เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ร้านเสมด็นางชี https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique 
วดัพระทอง(วดัพระผดุ) https://thai.tourismthailand.org/Attraction,  https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php 
เกาะเฮ, เกาะราชา https://thai.tourismthailand.org 
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  www.thailandtourismdirectory 
เรือยอร์ช โดย Nikorn Marine tour 
ยา่นเมืองเก่าภูเก็ต https://th-th.facebook.com/phuketoldtown 
โรงแรม ดิ โอลด ์ภูเก็ต http://www.theoldphuket.com/ 

https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique
https://thai.tourismthailand.org/Attraction
https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php
https://thai.tourismthailand.org/
https://th-th.facebook.com/phuketoldtown
http://www.theoldphuket.com/
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อตัราค่าบริการ เดนิทางได้ทุกวนั เดือน เมษายน – ตุลาคม 2564 
ราคาต่อท่าน (บาท) 

ราคาส าหรับ 

1 ท่าน (พกัห้อง
เดี่ยว) – รถยนต์ 

ราคาส าหรับ 

2-3 ท่าน  
(พกัห้อง 2-3
ท่าน) – รถยนต์ 

ราคาส าหรับ 

4-5 ท่าน  
(พกัห้อง 2-3
ท่าน) – รถตู้ 

ราคาส าหรับ 

6-7 ท่าน  
(พกัห้อง 2-3
ท่าน) – รถตู้ 

ราคาส าหรับ 

8-9 ท่าน  
พกัห้อง 2-3
ท่าน) – รถตู้ 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

7,899.- 5,099.- 4,499.- 4,199.- 4,099.- 1,800.- 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่าหอ้งพกั 2 คืน ณ โรงแรม ดิ โอล ์ภูเก็ต (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า พร้อมอาหารเชา้ 
2. ค่าเรือเซลล่ิงยอร์ช คาตามารัน ไป-กลบั ทวัร์ด าน ้ากาฮงับีช (เกาะเฮ), เกาะราชา (รวมอุปกรณ์ด าผวิน ้าต้ืน, หนา้กากด าน ้า
, เส้ือชูชีพ, อาหารกลางวนับนเกาะเฮ, ผลไม,้ เคร่ืองด่ืม, ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และมคัคุเทศกน์ าเท่ียว) และรายการน า
เท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
3. เกา้อ้ีชายหาดบนกาฮงับีช (เกาะเฮ) 
4. รถ รับ – ส่งระหวา่งสนามบินภูเก็ต – โรงแรม และน าเท่ียว 1 วนั ตามรายการ 
5. รถ รับ – ส่งระหวา่ง โรงแรม – ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. ค่าอุปกรณ์ด าน ้าลึก ตีนกบ และค่ากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากจงัหวดัต่างๆ ไปเมืองภูเก็ต 
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด  
- ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
- วนัท่ีใชบ้ริการ 
- ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 

2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3. ช าระเงินเต็มจ านวน ภายใน 1 วัน หลงัท าการจอง หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จให้ลูกคา้ท่าน
อ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าชา้ของรอบเรือ, สภาพอากาศ 
และคล่ืนลมทะเลต่างๆ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ (ความ
ล่าชา้ของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากบริษทัขนส่ง เรือบริการ พิจารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละบริษทัขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะ
ส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดั
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน 
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5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

 


