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1. พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน  3652       กรุงเทพฯ – พังงา 
 

00.00 น.  พรอ้มกนัท่ี หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ท่ีชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

บริการอาหารเชา้  เครื่องดื่มชา - กาแลและแลแม้   

สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

อาหารกลางวนัท่ี ..... หอ้งอาหาร  

หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัพงังา 

อาหารค ่าท่ี ...หอ้งอาหาร 

ท่ีพกั โรงแรม เลอเอราวณั พงังา  

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/151  

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดินทาง : 19 – 24 พ.ย. 63 
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2. ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 3652                           เสม็ดนางชี อ่าวพังงา  
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรือน าท่านลงเรือเพ่ือแปชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  พืน้ท่ีซึ่งมีเกาะเล็กเกาะนอ้ยรูปร่างต่างๆ จ านวนมาก 
ชมสญัลกัษณข์องจงัหวดัพงังา เขาพิงกัน เกาะตาปู  
จากนัน้ชมชุมชนบนเกาะปันหยวีิถชีีวิตชาวเล บา้น ตลาด สนามลุตบอลลอยน า้ เป็นตน้ เดินตลาดสนใจสินคา้ชนิดแหน
ซือ้แด้ ..อดุหนนุ กนัสกัหน่อย กะปิ ปลาแหง้ กุง้แหง้ คนละนิดคนละหน่อยเคา้ก็ดีใจแลว้ละ่.. 

อาหารกลางวนัท่ี ....หอ้งอาหาร เกาะปันหยี 

หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง แลว้เดินทางขึน้จุดชมวิวเสม็ดนางชี  (เปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ่ิน )  ท่ีเสม็ดนางชีบูทีค  สถานท่ี
ถ่ายรูปแบบพาโนรามา่ท่ีมีภาพเบือ้งหลงัเป็นหมูเ่กาะของอทุยานอา่วพงังานัน้เอง  

อาหารค ่าท่ี ....หอ้งอาหาร เขาหลกั 

ท่ีพกั    เขาหลกั เมอรล์ิน รีสอรท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 3652        ตะกั่วป่า – ภูเก็ต - ล่องเรือยอร์ช 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

จากนัน้แปลอ่งเรือชมแืนป่าเลก็ๆ ที่เตม็แปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่มีพืชพรรณแปลกๆ ท่ีขึน้อยู่ตามริมฝ่ังคลอง
สายนีม้ีตน้น า้มาจากเขาบางเต่า  ก่อนจะแปสิน้สดุท่ีแม่น า้ตะกั่วป่า ฉายาท่ีนกัท่องเท่ียวกล่าวถึง  คลองสังเน่ห ์ แห่งนีค้ือ 
Little Amazon ชมต้นไทรโบราณ อายนุบัรอ้ยปีท่ีแแ่ก่ิงกา้นสาขาอยู่ริมคลองบางช่วงก็หอ้ยระยา้เหมือนม่านอโุมงคต์น้แทร
ท่ีสวยงามแปลกตา  นอกจากนัน้ยงัมีพนัธุแ์มน้  า้อย่างเช่น ตน้ตีนเป็ดน า้ ตน้จิก ฯลฯ สว่นอีกแฮแลตข์องการลอ่งเรือ คือ การ
แดช้มง ูทัง้งเูขียว งปูลอ้งทอง งเูหลือม แตแ่ม่ตอ้งกลวันะว่าจะอนัตราย  เพราะเราล่องดงููอยู่ห่างๆ ในช่วงกลางวนังูจะนอน
หลบัน่ิงขดตวักบัตน้แม ้นอกจากนีย้งัมีนกเงือก นกกระสา และนกอีกหลายชนิดท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ หากโชคดีอาจแด้
เห็นนกเหล่านีบิ้นโฉบแปมา และดว้ยความลึกลบัแต่แฝงแวด้ว้ยความสวยงาม สถานท่ีนีจ้ึ งเป็นฉากส าคญัในภาพยนตร์
เรื่องแมน่าคพระโขนง )ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง( 
อาหารกลางวนัท่ี...หอ้งอาหาร ตะกั่วป่า 
หลงัอาหาร เดินทางสูจ่งัหวดัภเูก็ต แลว้เขา้ท่ีพกั โรงแรม ดิโอลด ์ภเูก็ต หาดกะรน )พกั 2 คืน( 
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ก่อนเดินทางสูท่่าเรืออา่วฉลอง  
17.00 น . ลงเรือยอรช์ชมวิวทะเลอนัดามนั เดินทางมุง่หนา้สูแ่หลมพรหมเทพ เพ่ือชมบรรยากาศยามเย็นแสงสีสม้ทอดลง
สูก่ลางทอ้งทะเลก่อนพระอาทิตยล์าลบัขอบล้า ความมืดเขา้มาแทนท่ี เตรียมอ่ิมอรอ่ยกบัอาหารค ่าบนเรือยอรช์กลางทะเล
พิเศษเพ่ือคณุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. อาทิตย์ที่ 33 พฤศจิกายน 3652   ภูเก็ต 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่าน สักการะหลวงพ่อแช่ม ณ วดัฉลอง ก่อนน าชม บ้านชินประชา เป็นบา้นท่ีสรา้งขึน้ช่วงปลายรชัสมยัรชักาลท่ี 5 
โดยพระพิทกัษ์ชินประชา)ตนัม่าเสียง( ท่ีแดส้รา้งบา้นหลงันีต้ามแบบชิโน-โปรตุกีส เป็นหลงัแรกของจงัหวดัภูเก็ต หรือท่ี
เรียกวา่ “องัมอ่เหลา” ลกัษณะโดดเดน่ของบา้น คือ เป็นบา้น 2 ชัน้ ประตบูา้นมีอกัษรจีนลงรกัปิดทอง หนา้ต่างแมท้ าเป็น
บานเกล็ดเปิดปิดแด้ ตรงกลางบา้นมีสระน า้เล็กๆ และเปิดโล่งเพ่ือระบายอากาศ  พืน้กระเบือ้งจากอิตาลี  บันแดแมม้ี
ลวดลายสวยงาม  เครื่องเรือนส่วนใหญ่เป็นแมฝั้งมกุน ามาจากเมืองจีน และวสัดสุ่วนอื่นของบา้นส่วนใหญ่น าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ เน่ืองจากการคา้ขายทางเรือแ่านเกาะปีนังมายังภูเก็ตในสมัยนั้นเล่ืองลู   เป็นตน้ ภายในบา้น จัดแสดง
ประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของภูเก็ตแ่านขา้วของท่ีใชใ้นชีวิตของแูค้นชาวภูเก็ต  ในช่วง 100 ปีท่ีแ่านมา อาทิ เครื่องใช้
เครื่องครวัโบราณ ภาพถ่าย ภาพวาด ปัจจบุนั บา้นชินประชา เป็นบา้นของตระกลู “ตณัฑวณิช” ซึง่แูเ้ป็นเจา้ของแดอ้นรุกัษ์
ตวัอาคารและเครื่องเรือนเครื่องใชต้า่งๆ ในบา้นแวเ้ป็นอย่างดี โดยมีความมุง่หวงัใหบ้า้นเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร.... 

 
 
 
 
 
 
น าชม พพิธิภัณฑภ์ูเกต็ไทยหวั อดีตเป็นโรงเรียนจีนฮกเกีย้น และแดป้รบัปรุงเป็นพิพิธภณัฑเ์ชิงวฒันธรรมของชาวภูเก็ต 
อาคารเดิมสรา้งขึน้ในปี พ  .ศ .2447 ภายในพิพิธภณัฑภ์ูเก็ตแทยหวั จดัแสดงสิ่งของ หนงัสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่างๆ
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ของโรงเรียนภูเก็ตแทยหวั มีหอ้งนิทรรศการภาพ แสดงความเป็นมาของชาวจีนท่ียา้ยถ่ินฐานมาอยู่ท่ีภูเก็ต บุคคลส าคญั
ของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจ าถ่ิน อาหารพืน้เมือง เทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีส และภาพถ่ายเก่าแก่ท่ี
แสดงความเป็นมา ดา้นเศรษฐกิจของภเูก็ตตัง้แตย่คุเหมืองแร ่การท าสวนยางพารา และการท่องเท่ียว 
น าท่านเลือกซือ้ของฝาก น า้พรกิกุง้เสียบ เตา้สอ้ ขนมพริก แตปลาแหง้ ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต ชม ตึกโบราณสไตลช์ิโนโปรตุกีส ซมึซบับรรยากาศของถนนคนเดินท่ีจดัขึน้ของ
เย็นวนัอาทิตย ์

อาหารค ่าท่ีภตัตาคารวนัจนัทร ์

6. จันทร์ที่ 32 พฤศจิกายน 3652                     ภูเก็ต - ประจวบคีรีขันธ์    

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม     

ชม พิพิธภณัฑเ์พอรานากนั เป็นการจดัแสดงนิทรรศการจ าลองประวตัิศาสตร ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ท่ี
อยู่อาศยั อาหารการกิน เครื่องแตง่กาย และเครื่องประดบัรูปแบบเพอรานากัน แ่านเทคโนโลยีการน าเสนอท่ีทนัสมยั  

ก่อนอ าลาเมืองภเูก็ต  

อาหารกลางวนัท่ี .....หอ้งอาหาร สรุาษฎรธ์านี 

หลงัอาหารเดินทางตอ่แวะซือ้ของฝากกาแลชมุพร กลว้ยเลบ็มือนาง ฯลฯ ตามความเหมาะสม 

อาหารค ่าท่ี ... หอ้งอาหาร ประจวบคีรีขนัธ ์

ท่ีพกั    โรงแรมประจวบแกรนด ์

5. อังคารที่ 31 พฤศจิกายน 3652   ประจวบคีรีขันธ์ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม     

น าท่านกราบแหวข้อพร หลวงพ่อในกุฏิ ณ วดักุยบุรี มีการพบหลกัฐานว่าเมืองกุยบุรี และวดักุยบุรี แดถู้กสรา้งขึน้มาแม่
นอ้ยกว่า 1,800 ปี อาจจะเริ่มจากเป็นส านกัสงฆเ์ล็กๆ ก่อนก็เป็นแปแด ้เพราะเมื่อเริ่มเกิดชุมชนขึน้มาแลว้นัน้ การกราบ
แหวพ้ระขอพรนัน้เป็นเรื่องท่ีเราชาวพทุธถือปฎิบตัิสืบตอ่กนัมาอย่างชา้นานจึงคาดว่าวดักุยบุรีก็น่าจะเกิดขึน้มาพรอ้มๆกบั
เมืองนัน้เอง 

อาหารกลางวนัท่ี ... หอ้งอาหาร อ.หวัหิน 

หลงัอาหารเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเสมือนอยู่ในสถานท่ีจริงท่ี For Art’s Sake )พิพิธภณัฑภ์าพวาด 4 มิติ(ซึ่งภาพแต่ละ
ภาพใหบ้รรยากาศ และอารมรท่ี์แตกตา่งกนัมีทัง้ สนกุสนาน โรแมนติก ตื่นเตน้ หวาดเสียว ฯลฯ ภาพชดัสีสดเตรียมกลอ้ง
ใหพ้รอ้มแลว้แปกนัเลยคะ่ เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.30 น.  ถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ  
รถจอดสง่ท่ีคณะครุศาสตร ์จฬุาฯ ริมถนนพญาแท 
เดินทางกลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงแดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  
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อัตราค่าบริการ 

แูใ้หญ่     ท่านละ    21,800.-    บาท พกัเด่ียว  เพ่ิม           4,000.-    บาท 

** *สมาชิก 18 ท่าน  /1 บสั *** 
 

อัตรานี้รวม 
 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
 2. ท่ีพกัตามรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน   
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและแลแม ้
 4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
 6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์  
 

อัตรานี้ไมร่วม 

 1. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 
 2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท คา่มินิบาร,์คา่ซกัรีด 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่าง )SOCIAL DISTANCING) 

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง 

ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการ  เขา้บญัชี นายศุภชยั ตันพันธุ ์
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาเซน็ทรลัพระราม 3  บญัชีออมทรพัย ์ เลขท่ี 800-9-77446-9  
เม่ือโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In แ่านทาง Line @ chaitour   

 
 

ติดตอ่  :    065 635 1997 , 080 571 5551 
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th

