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บริษัท พัชังยง ทัา วภู ร์
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เดินทาง : 19 – 24 พ.ย. 63

1. พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 3652

กรุงเทพฯ – พังงา

00.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแลและแลแม้ สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ ..... ห้องอาหาร
หลังอาหารเดินทางสูจ่ งั หวัดพังงา
อาหารค่าที่ ...ห้องอาหาร
ที่พกั โรงแรม เลอเอราวัณ พังงา

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 151/11
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2. ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 3652
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เสม็ดนางชี อ่าวพังงา

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือนาท่านลงเรือเพื่อแปชม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พืน้ ที่ซ่งึ มีเกาะเล็กเกาะน้อยรู ปร่างต่างๆ จานวนมาก
ชมสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา เขาพิงกัน เกาะตาปู
จากนัน้ ชมชุมชนบนเกาะปั นหยีวิถชี ีวิตชาวเล บ้าน ตลาด สนามลุตบอลลอยนา้ เป็ นต้น เดินตลาดสนใจสินค้าชนิดแหน
ซือ้ แด้อุดหนุน..กันสักหน่อย กะปิ ปลาแห้ง กุง้ แห้ง คนละนิดคนละหน่อยเค้าก็ดีใจแล้วล่ะ..
อาหารกลางวันที่ ....ห้องอาหาร เกาะปั นหยี
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ฝ่ ั ง แล้วเดินทางขึน้ จุด ชมวิวเสม็ดนางชี )เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น ( ที่เสม็ดนางชีบูทีค สถานที่
ถ่ายรู ปแบบพาโนราม่าที่มีภาพเบือ้ งหลังเป็ นหมูเ่ กาะของอุทยานอ่าวพังงานัน้ เอง
อาหารค่าที่ ....ห้องอาหาร เขาหลัก
ที่พกั เขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท

3. เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 3652

ตะกั่วป่า – ภูเก็ต - ล่องเรือยอร์ช

อาหารเช้าที่โรงแรม
จากนัน้ แปล่องเรือชมแืนป่ าเล็กๆ ที่เต็มแปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ มีพืชพรรณแปลกๆ ที่ขนึ ้ อยู่ตามริมฝั่ งคลอง
สายนีม้ ีตน้ นา้ มาจากเขาบางเต่า ก่อนจะแปสิน้ สุดที่แม่นา้ ตะกั่วป่ า ฉายาที่นกั ท่องเที่ยวกล่าวถึง คลองสังเน่ห ์ แห่งนีค้ ือ
Little Amazon ชมต้นไทรโบราณ อายุนบั ร้อยปี ท่ีแแ่ก่ิงก้านสาขาอยู่ริมคลองบางช่วงก็หอ้ ยระย้าเหมือนม่านอุโมงค์ตน้ แทร
ที่สวยงามแปลกตา นอกจากนัน้ ยังมีพนั ธุแ์ ม้นา้ อย่างเช่น ต้นตีนเป็ ดนา้ ต้นจิก ฯลฯ ส่วนอีกแฮแลต์ของการล่องเรือ คือ การ
แด้ชมงู ทัง้ งูเขียว งูปล้องทอง งูเหลือม แต่แม่ตอ้ งกลัวนะว่าจะอันตราย เพราะเราล่องดูงูอยู่ห่างๆ ในช่วงกลางวันงูจะนอน
หลับนิ่งขดตัวกับต้นแม้ นอกจากนีย้ งั มีนกเงือก นกกระสา และนกอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ หากโชคดีอาจแด้
เห็นนกเหล่านีบ้ ินโฉบแปมา และด้วยความลึกลับแต่แฝงแว้ดว้ ยความสวยงาม สถานที่นีจ้ ึ งเป็ นฉากสาคัญในภาพยนตร์
เรื่องแม่นาคพระโขนง )ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง(
อาหารกลางวันที่...ห้องอาหาร ตะกั่วป่ า
หลังอาหาร เดินทางสูจ่ งั หวัดภูเก็ต แล้วเข้าที่พกั โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต หาดกะรน )พัก 2 คืน(
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ก่อนเดินทางสูท่ ่าเรืออ่าวฉลอง
17.00 น . ลงเรือยอร์ชชมวิวทะเลอันดามัน เดินทางมุง่ หน้าสูแ่ หลมพรหมเทพ เพื่อชมบรรยากาศยามเย็นแสงสีสม้ ทอดลง
สูก่ ลางท้องทะเลก่อนพระอาทิตย์ลาลับขอบล้า ความมืดเข้ามาแทนที่ เตรียมอิ่มอร่อยกับอาหารค่าบนเรือยอร์ชกลางทะเล
พิเศษเพื่อคุณ

4. อาทิตย์ที่ 33 พฤศจิกายน 3652

ภูเก็ต

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน สักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง ก่อนนาชม บ้านชินประชา เป็ นบ้านที่สร้างขึน้ ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5
โดยพระพิทกั ษ์ชินประชา)ตันม่าเสียง( ที่แด้สร้างบ้านหลังนีต้ ามแบบชิโน-โปรตุกีส เป็ นหลังแรกของจังหวัดภูเก็ต หรือที่
เรียกว่า “อังม่อเหลา” ลักษณะโดดเด่นของบ้าน คือ เป็ นบ้าน 2 ชัน้ ประตูบา้ นมีอกั ษรจีนลงรักปิ ดทอง หน้าต่างแม้ทาเป็ น
บานเกล็ดเปิ ดปิ ดแด้ ตรงกลางบ้านมีสระนา้ เล็กๆ และเปิ ดโล่งเพื่อระบายอากาศ พื น้ กระเบื อ้ งจากอิตาลี บันแดแม้มี
ลวดลายสวยงาม เครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็ นแม้ฝังมุกนามาจากเมืองจีน และวัสดุส่วนอื่นของบ้านส่วนใหญ่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ เนื่ องจากการค้าขายทางเรือแ่านเกาะปี นังมายังภูเก็ตในสมัย นั้นเลื่ องลู เป็ นต้น ภายในบ้าน จัดแสดง
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของภูเก็ตแ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของแูค้ นชาวภูเก็ต ในช่วง 100 ปี ท่ีแ่านมา อาทิ เครื่องใช้
เครื่องครัวโบราณ ภาพถ่าย ภาพวาด ปั จจุบนั บ้านชินประชา เป็ นบ้านของตระกูล “ตัณฑวณิช” ซึง่ แูเ้ ป็ นเจ้าของแด้อนุรกั ษ์
ตัวอาคารและเครื่องเรือนเครื่องใช้ตา่ งๆ ในบ้านแว้เป็ นอย่างดี โดยมีความมุง่ หวังให้บา้ นเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร....

นาชม พิพธิ ภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อดีตเป็ นโรงเรียนจีนฮกเกีย้ น และแด้ปรับปรุ งเป็ นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต
อาคารเดิมสร้างขึน้ ในปี พ .ศ.2447 ภายในพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตแทยหัว จัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่างๆ
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ของโรงเรียนภูเก็ตแทยหัว มีหอ้ งนิทรรศการภาพ แสดงความเป็ นมาของชาวจีนที่ยา้ ยถิ่นฐานมาอยู่ท่ี ภูเก็ต บุคคลสาคัญ
ของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจาถิ่น อาหารพืน้ เมือง เทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีส และภาพถ่ายเก่าแก่ท่ี
แสดงความเป็ นมา ด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตัง้ แต่ยคุ เหมืองแร่ การทาสวนยางพารา และการท่องเที่ยว
นาท่านเลือกซือ้ ของฝาก นา้ พริกกุง้ เสียบ เต้าส้อ ขนมพริก แตปลาแห้ง ฯลฯ
จากนัน้ นาท่านเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต ชม ตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึมซับบรรยากาศของถนนคนเดินที่จดั ขึน้ ของ
เย็นวันอาทิตย์
อาหารค่าที่ภตั ตาคารวันจันทร์
6. จันทร์ที่ 32 พฤศจิกายน 3652

ภูเก็ต - ประจวบคีรีขันธ์

อาหารเช้าที่โรงแรม
ชม พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน เป็ นการจัดแสดงนิทรรศการจาลองประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ ที่
อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับรู ปแบบเพอรานากัน แ่านเทคโนโลยีการนาเสนอที่ทนั สมัย
ก่อนอาลาเมืองภูเก็ต
อาหารกลางวันที่ .....ห้องอาหาร สุราษฎร์ธานี
หลังอาหารเดินทางต่อแวะซือ้ ของฝากกาแลชุมพร กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ ตามความเหมาะสม
อาหารค่าที่ ... ห้องอาหาร ประจวบคีรีขนั ธ์
ที่พกั โรงแรมประจวบแกรนด์
5. อังคารที่ 31 พฤศจิกายน 3652

ประจวบคีรีขันธ์ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านกราบแหว้ขอพร หลวงพ่อในกุฏิ ณ วัดกุยบุรี มีการพบหลักฐานว่าเมืองกุยบุรี และวัดกุยบุรี แด้ถูกสร้างขึน้ มาแม่
น้อยกว่า 1,800 ปี อาจจะเริ่มจากเป็ นสานักสงฆ์เล็กๆ ก่อนก็เป็ นแปแด้ เพราะเมื่อเริ่มเกิดชุมชนขึน้ มาแล้วนัน้ การกราบ
แหว้พระขอพรนัน้ เป็ นเรื่องที่เราชาวพุทธถือปฎิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างช้านานจึงคาดว่าวัดกุยบุรีก็น่าจะเกิดขึน้ มาพร้อมๆกับ
เมืองนัน้ เอง
อาหารกลางวันที่...ห้องอาหาร อ.หัวหิน
หลังอาหารเพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปเสมือนอยู่ในสถานที่จริงที่ For Art’s Sake )พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ(ซึ่งภาพแต่ละ
ภาพให้บรรยากาศ และอารมร์ท่ีแตกต่างกันมีทงั้ สนุกสนาน โรแมนติก ตื่นเต้น หวาดเสียว ฯลฯ ภาพชัดสีสดเตรียมกล้อง
ให้พร้อมแล้วแปกันเลยค่ะ เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
18.30 น. ถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
รถจอดส่งที่คณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาแท
เดินทางกลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงแด้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ

แูใ้ หญ่ ท่านละ 21,800.- บาท
สมาชิก ***18 ท่าน 1 /บัส ***

พักเดี่ยว เพิ่ม

4,000.- บาท

อัตรานี้รวม

1. รรถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายกา
2. ที่พกั ตามรายการพักห้องละ 2 ท่าน
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและแลแม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าโทรศัพท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด
สิ่งอานวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดที่น่ งั โดยเว้นระยะห่าง )SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการ เข้าบัญชี นายศุภชัย ตันพันธุ ์
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-77446-9
เมื่อโอนแล้วกรุ ณา ส่งใบ Pay In แ่านทาง Line @ chaitour

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551
Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th โทรสาร. 0 2211 0119
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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