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1.อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564                กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – พังงา 
 

 

06.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 3 ประตทูางเขา้ที่ 2  
(กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย) เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก         

08.30 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดัภเูก็ต โดย Thai Smile เที่ยวบิน  WE203 (1.25 ชม.)  
09.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภเูก็ต เปล่ียนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ  
น าท่านเดินทางสู่อ  าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพงังา (40 กม. / 45 นาท)ี   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร    

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
   Line ID: @chaitour 

ไฮไลท ์

- เที่ยว 2 หมู่เกาะ เต็มอิ่ม 2 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ทแบบเหมาลำ 

- พักโรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน 3 คืน 

 

 4-7 พฤษภาคม 2564  
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น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี (16 กม./30 นาที) หรือเสม็ดนางชีอ่าวโต๊ะหลี จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ท่านสามารถมองเห็น     
วิวอ่าวพังงาแบบ 180 องศาเลยทีเดียว ตัง้อยู่ที่บา้นอ่าวมะขาม หมู่ 8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง  จุดชมวิวนีอ้ยู่ใกลก้ับจุดชมวิว
เสม็ดนางชีเพียงแค่ 2 กิโลเมตร แต่วิวที่ไดแ้ละการเรียงตวัของทิวเขาและต าแหน่งพระอาทิตยข์ึน้แตกต่างกัน แต่สวยงามอลงัการ
ไม่แพก้ันแน่นอน  ที่มาของชื่อจดุชมวิวอ่าวโต๊ะหลี มาจากค าว่า “โต๊ะ” หมายถึง ค าที่ใชเ้รียกผูส้งูอายผุูท้ี่เราใหค้วามเคารพ ในท่ีนี ้
หมายถึง ตา หรือ ทวด   ส่วน "หลี" คือ ชื่อคนที่มาบุกเบิกที่นี่เป็นคนแรกเมื่อนานมาแลว้ จึงตัง้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงท่าน 
(เปล่ียนเป็นรถทอ้งถิ่นขึน้สู่ดา้นบน)  
จากนัน้เดินทางสู่ วัดเทสกธ์รรมนาวา หรือ วัดท่าไทร (37 กม./42 นาที) วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณหาดชายทะเลท่าไทรท่ามกลาง
ป่าสนมีบรรยากาศรม่รื่น น าท่านชม “โบสถไ์มส้กัรมิทะเล” หน่ึงเดียวในภาคใต ้โดยโบสถเ์ป็นอาคารไมท้รงไทย โครงสรา้งภายนอก
จ าลอง แบบมาจากพระอุโบสถวดัอรญัวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ช่อฟ้าแกะสลกัจากช่างฝีมือชาวเชียงใหม่ ภายในโบสถไ์มส้ัก    
มีผนงัเป็นฝาปะกน ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาศิลปะอินเดีย แกะสลกัจากหินหยกขาว ภายนอกมีก าแพงแกว้
เป็นไม้สักเช่นกัน  ใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวมีรูปพระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง  จุดเด่นของวัดท่าไทรอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ         
งานพุทธศิลป์ที่เป็นฝีมือช่างจากอยุธยาที่แกะสลักงานไมล้งบนบานประตู หนา้ต่าง หนา้บันเป็นเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ 
ปรมตัถบารมี 10  ซึ่งเป็นการบ าเพ็ญบารมีชัน้สงู การเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่น  ไดเ้วลาเดินทางสู่หาดเขาหลกั 
อ าเภอตะกั่วป่า  (34 กม./40 นาที) 

ที่พกั  เขาหลกั เมอรลิ์น รีสอรท์ (พกั 3 คืน)  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
 

 
 
 
 
 

 
 

2. พุธที่ 5  พฤษภาคม 2564                          เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน             
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือทบัละม ุ(7 กม.)    
08.30 น. ออกเดินทางจากมุ่งหนา้สู่ เกาะสิมิลัน ดว้ยเรือสปีดโบ๊ทอนัทนัสมยั  
สิมิลนัคือหมู่เกาะกลางมหาสมทุรอินเดียที่อยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่ เป็นภาษายาวี แปลว่า 9 ซึ่งเท่ากับจ านวนเกาะที่ทอดตวัเรียง
กันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากฝ่ังเป็นระยะทางไกลกว่า 70 กิโลเมตร ท าใหร้ะบบนิเวศนท์ี่นี่มีความสวยงาม
บริสุทธ์ิในทุกมิติ ตั้งแต่ยอดไม้จนถึงใตน้ า้และเต็มไปดว้ยภูมิทัศน์ท่ีน่าอัศจรรย ์ทั้งจุดชมวิวท่ีมีโขดหินรูปร่างแปลกตา หาด
ทรายขาวละเอียดนุ่มเทา้ น า้ทะเลสีฟ้าเทอรค์วอยและโลกใตท้ะเลท่ีสวยงาม  
10.00 น.  เดินทางมาถงึเกาะ 8 หรือเกาะสิมิลนั สถานท่ีตัง้ของ หนิเรือใบ หรือ Sail Rock จดุชมวิวอนัเล่ืองชื่อ สามารถมองเห็น
วิว “อา่วเกือก” หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบลอ้มไปดว้ยกองหนิขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา   ท่านสามารถวา่ยน า้และพกัผ่อน
บนหาดทรายสีขาว เดินทางสูจ่ดุด าน า้จดุแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบาง ูสถานท่ีด าน า้ ที่มีพนัธุป์ลาหายากและฝงูปลาขนาดใหญ่  
อีกทัง้ยงัเป็นจดุยอดฮิตในการถ่ายภาพน า้สีครามเขม้ตดักบักองหนิสวยงามตระการตา 
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12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ที่ท  าการอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมลินั 

13.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัจดุด าน า้ตืน้ท่ีขึน้ชื่อของหมูเ่กาะสิมิลนั ณ เกาะ 7 หรือ เกาะบาย ูซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของเตา่ทะเล 
ที่พบเห็นไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวียนมาทกัทายกบันกัท่องเที่ยวเสมอๆ  เดินทางต่อสู่เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มชีายหาดอนั
งดงามถึงสองชายหาด ซึ่งสามารถเดินทะลถุงึกนัได ้ทกุทา่นสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป 
หรือด าน า้ตืน้   
15.00 น. ออกเดินทางจากอทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมิลนั  
16.30 น. เดินทางถึงทา่เรือทบัละม ุจากนัน้น าท่านกลบัสู่ที่พกั   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

3. พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564                 เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์        
 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น.  เดินทางสู่ท่าเรือบา้นน า้เค็ม (33 กม./ 40 นาที) 
09.00 น.  ออกเดินทางไปยงั หมู่เกาะสุรินทร ์โดยเรือสปีทโบ๊ท เพลิดเพลินกบับรรยากาศแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั ที่นี่คือสวรรค์
ส าหรบัชาวเกาะ เหมาะส าหรบัคนที่หลงไหลการด าน า้ตืน้เป็นพิเศษ  เพราะโดยรอบเกาะสรุินทรท์ัง้เกาะเหนือและเกาะใต ้ เต็มไป
ดว้ยเวิง้อ่าวมากมาย ซึ่งใตท้อ้งทะเลอดุมดว้ยสีสนัของปะการงัหลากหลายชนิด อีกทัง้ชีวิตชีวาของบรรดาฝงูปลามากมายแต่งแตม้
สีสันใหโ้ลกใตท้ะเล ใหท้่านด าน า้ใหห้น าใจแลว้ไปกระทบไหล่ชาวมอแกน ชาวเกาะดัง้เดิมที่ตัง้บา้นเรือนอยู่บนเกาะสุรินทรใ์ต ้     
ไปชมวิถีชีวิตที่ผกูพนักบัทอ้งทะเลทกุลมหายใจ ไปเลือกซือ้สินคา้เก๋ไก๋ งานฝีมือชาวเล 
10.20 น.  เดินทางถึงจดุด าน า้ตืน้จดุที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด ด าน า้ชมปะการงัที่ก าลงัฟ้ืนตวัและความสวยงาม
ใตท้อ้งทะเล  จากนั้นเดินทางโดยเรือหางยาวเขา้ชมหมู่บา้นมอแกนชมวิถีชีวิต บา้นเรือน  อุดหนุนของที่ระลึกที่ท  าดว้ยมือจาก    
ชาวมอแกน  ท่านที่ไม่ด  าน า้สามารถขึน้เรือหางยาวไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงามและเงียบสงบ  สัมผัส
บรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวนัท่ีน า้ลงและเรือเล็กเขา้ไม่ได ้จะขึน้เกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน) 

12.00 น.  อาหารกลางวนั (Buffet) ณ ที่ท  าการอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสรุนิทร ์ 
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13.00 น.  ออกเดินทางเพื่อด าน า้ตืน้จุดที่ 2 ชมปะการงั ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน จากนัน้ด าน า้ตืน้จุดที่ 3 ณ อ่าวสบัปะรด 
หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสดุลกูหลูกูตา) 
15.30 น.  ออกจากอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสรุนิทรพ์รอ้มกบัความประทบัใจ  
17.00 น. ถึงท่าเรือบา้นน า้เค็ม  จากนัน้น าทกุท่านกลบัสู่ยงัที่พกั  
18.00 น.  ถึงที่พกั  

อาหารค ่าที่โรงแรม  

 

 

 

 

 
  
 

4. ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564           เขาหลัก – ภูเก็ต - กรุงเทพฯ   
 
 

05.30 น.  น าท่านเดินทางสู่โฮมสเตยเ์ขาไข่นุย้ เพื่อชมทะเลหมอกเขาไข่นุย้ (เปล่ียนรถเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ขึน้สู่ดา้นบน)  
เขาไข่นุย้ ตัง้อยู่ใน ต.ทุ่งมะพรา้ว อ.ทา้ยเหมือง จ.พังงา   เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมี    
ความสงูจากระดบัน า้ทะเลเพียงแค่ 200 เมตร  แต่สามารถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนัสวยงาม ไหลผ่านเขาไข่นุย้เป็นภาพท่ีหาชม
ไดย้ากยิ่ง  โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้นที่มีความอุดมสมบูรณข์องตน้ไมน้านาชนิด  และยงัไดพ้บบรรยากาศพระอาทิตยข์ึน้ 
ชมทะเลหมอกและเห็นวิวมมุกวา้งของทะเลอนัดามนัอีกดว้ย   จากนัน้น าท่านกลบัสู่ที่พกั  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

สบายๆ ตามอธัยาศยัที่โรงแรม  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเช็คเอาทอ์อกจากที่พกั  เดินทางสู่ตวัเมืองภเูก็ต (92 กม./ 2 ชม.)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

น าท่านเลือกซือ้ของฝาก อาทิ น า้พรกิกุง้เสียบ ขนมเตา้สอ้ แกงไตปลา  
15.00 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานภเูก็ต ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
16.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย Thai Smile เที่ยวบินที่ WE216 (1.25 ชม.)   
17.30 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเชค็ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
  เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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 อัตราค่าบริการ  
 

@ ผูใ้หญ่  ท่านละ  22,700.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    2,700.- บาท 
       หมายเหต ุ: อตัราค่าบรกิารนี ้ตอ้งมีผูเ้ดินทางไมต่  ่ากวา่ 12   ท่าน  

 

 

 

อัตรานี้รวม  1.  รถตูป้รบัอากาศท่องเที่ยวตามรายการ (นั่งคนัละ 6-7 ท่าน)  
    2.  ที่พกัตามรายการ  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
    3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
    4.  ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี ต่างๆ ตามรายการ  
    5.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
         -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท 

         6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จากชยัทวัร ์           
 

 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Smile กรุงเทพฯ - ภเูกต็ – กรุงเทพฯ 
2. ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือจากรายการ  

    3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
  

 

เงื่อนไขการจอง   โปรดสอบถาม  
 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะหา่ง (SOCIAL DISTANCING) 
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

 
 
 

 

 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 

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 
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