
 

 

 

 

2TH124: ทัทร์ภรเกฎต กระผฟ่ เกาะอฟอฟ 4 ทัน 2 ใมน VAN 
 ตารานการเดพนทาน 
 

 

19.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานดำทฬ รถตร้ฝรัผธากาถ VIP รย่นญหม่ มภ ิน

หนำาสม ิป.ภรเกฎต 

20.00 น. ล้ธหมยน !! หากมาช้าเกพนกท่านฟ้ ท่านปะตกทรพฝ และโม่สามารถเรฟฬกร้ธนใ่าเสฟฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สพ้น 

 

 

 

 

เช้า  เดผนทานถพน ปันหทัดภรเกฎต แทะญหำทิานธผสระท าภาระกผจสิทนตัทตามธัธฬาถัฬ 

  ผรพการธาหารเช้า (1) ณ ร้านธาหาร 

  หลันธาหาร น าทิานเดผนทานโปฬัน ทัดอระทธน นมัสการ ธนใ์หลทนอ่ธอระทธน หรฟธ อระผยด  

(Unseen In Phuket) ต านานธันเลฟิธนชฟิ ธขธนภมเกฎต 

น าทิานธธกเดผนทานชมบรรฬากาถธาใารภาฬญน ตัทเมมธนภรเกฎต สิทนมากเป็นตพกซพิ นสรำานขพ้นสมัฬรำธฬ

กทิาปฝมาแลำทเมฟิธใร้ันทฝิกผจการเหมฟธนแริเรผิมเจรผญญหมิๆ ตพกเหลิานฝ้โดำรับธผทธผอลจากสถาปัตฬกรรมแบบจฝน

ฯสมฯสานกับตะทันตกหรฟธทฝิเรฝฬกทิาสถาปัตฬกรรมแบบ “ชพฌน-ฌฝรตยกฟส” 

เทฝิฬน  รัผฝระทานธาหารกลานทัน (2) ณ ร้านธาหาร เมนมขพ้นชฟิ ธขธนภมเกฎต “หมฟ่ผัดบกเกฟ้ฬนญส่โข”่ เมนมขพ้น 

ชฟิ ธขธนเมฟธนภมเกฎต จะญหำดฝตำธนทานใมิกับหธมแดน และกากหมม 

น าทิานเดผนทานโปฬัน ทัดโชฬธาราราม หรฟธ ทัดฉลธน นมัสการหลทนอิธแชิม ทิากันทิาญใรมาเทฝิฬท

เมฟธนภมเกฎตแลำทโมิโดำโปสักการะบมชาหลทนอิธแชิม กฎเหมฟธนกับโมิโดำโปเฬฟธนภมเกฎต ดำทฬเอราะใทาม

ถักดผ์สผทธผ์และเกฝฬรตผใภณขธนอระใภณทิาน ทัดฉลธน เป็นทัดทฝิมฝชฟิ ธเสฝฬนญนสมัฬอิธทิานแชิมญนใราท

ชาทบำานโดำรับก าลันญจจากทิานน าชาทบำานฉลธนชนะกบฏธั้นฬฝิ 

น าทิานเดผนทานโปฬัน ปยดชมทพทสามธ่าท แบบ “อระปันทร์เสฟ้ฬท” เป็นจภ ดชมทผททัถน์ฬธดนผฬม 

นักทิธนเทฝิฬทนผฬมมาแทะอักชมทผททัถน์ทฝินฝิ 

น าทิานเดผนทานโปชม UNSEEN PHUKET น าทิานโปสัมฯัสเใรฟิธนบผนแลนดผ้นระฬะประชผดทฝิ หาดโม้ขาท ป.

ภรเกฎต (ช่วงเวลาทฝ่เหมาะแก่การเทฝ่ยวชม ประมาณเดฟอน ธันวาใม-มฝนาใม ทัง้นฝข้พน้อยู่กับทผศทางลม และ

โฟท์บผน) 

ทันแรก  กรยนเทอฯ - ภรเกฎต 

ทันทฟ่สธน ซพตฟ้ทัทร์เมมธนภรเกฎต - ทัดอระทธน - เมมธนเก่าภรเกฎต - ทัดฉลธน - ปยดชมทพทสามธ่าท -  

หาดโม้ขาท - แหลมอรหมเทอ 



 

 

 

 

น าทิานเดผนทานโปฬัน ปยดชมทพทอระธาทพตฬ์ตก ทฝิสทฬทฝิสภดแหินหนพินขธนประเทถโทฬ นัินกฎใฟธ แหลม

อรหมเทอ ซพิ นต้ันธฬม ิสิทนญตำสภดขธนเกาะภมเกฎต ฌดฬลักษณะขธนแหลมแหินนฝ้ จะเป็นเนผนดผนลดระดบฬฟินลนโป

ญนทะเล ริทมถิาฬรมปเป็นทฝิระลพก อักฯิธนชมทผทตามธัธฬาถัฬ 

น าทิานเดผนทานเขำาสมิทฝิอัก ...............................................................................เชใ็ธผน และอักฯิธนตามธัธฬาถัฬ 

เฬฎน  ผรพการธาหารเฬฎน (3) ณ ร้านธาหาร  

หลันธาหารน าทิานเดผนทานกลับสมิทฝิอัก ธผสระอักฯิธนตามธัธฬาถัฬ 

 

 

 

เช้า  รัผฝระทานธาหารเช้า (4) ณ ห้ธนธาหารขธนทฟ่อัก 

08.30 น. น าทิานลนเรฟธ Speed Boat มภ ินหนำาสม ิเกาะอฟอฟ 

เดผนทานถพน เกาะอฟอฟเล แทะ ธ่าทลพน (Monkey Bay) สนภกกับการทิาฬน ้าชมปะการันและปลาทฝิสทฬนาม

ซพิ นเป็นสถานทฝิเหมาะแกิการด าน ้า 

เดผนทานถพน ธ่าทมาหฬา ซพิ นเป็นสถานทฝิถิาฬท าภาอฬนตร เรฟิธน เดธะบฝช และสามารถถิาฬภาอชมใทาม

สทฬนามขธนหาดและอักฯิธนตามธัธฬาถัฬ 

เดผนทานโปชม ธ่าทฌละซามะ ซพิ นมฝลัษณะใลำาฬประตมและ ถิาฬภาอธรรมชาตผ แทะชม ธิาทปผ เละ ซพิ นทฝินฝ้ทิาน

จะโดำอบกับใทามธัถจรรฬ์ขธนสระน ้าทฝิสรรใ์สรำานมาจากแหลินธรรมชาตผ อรำธมถิาฬภาอธันสทฬนาม 

และชม ถ ้าโทกพ้น ซพิ นเป็นถ ้าทฝิโดำรัการสัปทานญนการเลฝ้ฬนรันนกนานแธิน 

  เดผนทานถพน เกาะอฟอฟดธน 

เทฝิฬน   รัผฝระทานธาหารกลานทัน (5) ณ ร้านธาหารผนเกาะอฟอฟดธน หลันรับประทานธาหารมฝเทลาเดผนเลิน 

บนเกาะอฝอฝดธน 

13.30 น.  เดผนทานโป เกาะโข่นธก ทิานสามารถเลินน ้าหรฟธ ญหำธาหารปลาโดำทฝิชาฬหาด 

เกาะโข่นธก เป็นเกาะทฝินักทิธนเทฝิฬทนผฬมมาเทฝิฬทและนดนามทฝิสภดเกาะนฝ้มฝลักษณะใลำาฬโขิดาทกลานทะเล มฝ

หาดทราฬขาทบรผสภทธผ์ธฬม ิดำานหนำาเกาะเหมาะแกิการนธนธาบแดด มฝสันทราฬเลฎกๆ เชฟิ ธมติธโปถพนฌขดหผน

แหินหนพิน บรผเทณนฝ้ เป็นจภ ดทฝิดฝญนการ ด าน ้าดรฝะการันน ้าตม้น (Snorkeling) ชมทัถนฝฬภาอญตำทำธนทะเล 

โดำเทลาสมใทรน าทิานเดผนทานกลับสมิ ภรเกฎต กลับสมิทฝิอัก (ถ้าเดผนทางโดยเรฟอใหญ ่จะโม่โด้แวะเกาะโข่) 

เฬฎน  ธพสระธาหารเฬฎนตามธัธฬาถัฬ หรฟธเลฟธกซฟ้ธ ตัาทเขำาชมภมเกฎตแฮนตาซฝ อรำธมรถรับสิน ธาหาร 

 

 

 

07.00 น. ผรพการธาหารเช้า (6) ณ ห้ธนธาหารขธนทฟ่อัก 

08.00 น. เกฎบสัมภาระ Check out ธธกเดผนทานกลับ แทะนมัสการ อระธาตยโชฬา 

12.30 น. ผรพการธาหารเทฟ่ฬน (7) ณ ร้านธาหาร 

หลันธาหารเดผนทานกลับ กรภนเทอฯ  

แทะซฟ้ธขธนะากทฝิรำาน ใยณต้น และรัผฝระทานธาหารใ ่าตามธัธฬาถัฬ 

23.00 น. เดผนทานกลับถพน กรยนเทอฯ ฌดฬสทัสดผภาอ อรำธมใทามประทับญจ 

ทันทฟ่สาม ภรเกฎต - กระผฟ่ เกาะอฟอฟ ฌดฬ Speed Boat 

ทันทฟ่สฟ่  ภรเกฎต - อระธาตยโชฬา - ร้านขาฬขธนฝาก - กรยนเทอฯ 



 

 

 

 

 

สผ้นสภดการญหำบรผการ 

***************************************************************************  

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝิฬนแปลนโดำตามใทามเหมาะสมฌดฬโมิตำธนแจำนญหำทราบลิทนหนำาทานบรผษัทจะถฟธ

ฯลประฌฬชน์ขธนลมกใำาเป็นส าใัญ 

 

ทันเดพนทาน ราใาผร ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬย 4-11 ฝฟ   

ราใาท่านละ 
อักเดฟ่ฬท 

05-08 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

12-15 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

19-22 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

26-29 มฝนาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

03-06 เมษาฬน 2563 9,900 9,500 2,000 

10-13 เมษาฬน 2563 9,900 9,500 2,000 

11-14 เมษาฬน 2563 9,900 9,500 2,000 

16-19 เมษาฬน 2563 9,500 9,200 2,000 

23-26 เมษาฬน 2563 9,500 9,200 2,000 

30 เมษาฬน - 03 อฤษภาใม 2563 9,900 9,500 2,000 

07-10 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

14-17 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

21-24 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

28-31 อฤษภาใม 2563 9,500 9,200 2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ราฬละเธฟฬดธัตราใ่าผรพการ 
 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขภ้นธฬร ่กัผช่ทนเทถกาล และทันหฬยดนักขัตฤกษ์ 
ราใา 

ฯม ำญหญิ อัก 2-3 ทิาน ราใาทิานละ 9,500 

เดฎก *ธาฬภต ิากทิา 4-11 ปฝ อักกับฯม ำญหญิ 1 ทิาน ราใาทิานละ  9,200 

เดฎก *ธาฬภต ิากทิา 4-11 ปฝ อักกับฯม ำญหญิ 2 ทิาน (มฝเตฝฬน) ราใาทิานละ 9,200 

เดฎก *ธาฬภต ิากทิา 4-11 ปฝ อักกับฯม ำญหญิ 2 ทิาน (โมิมฝเตฝฬน) ราใาทิานละ 8,500 

ฯม ำญหญิ อักเดฝิฬท ราใาทิานละ 2,000 

เนม่ธนโขการปธน มัดป าท่านละ 2,000 ผาท 
*** เมฟิธช าระใิามัดจ าแลำทถฟธทิารับทราบเนฟิธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

สิทนทฝิเหลฟธจิาฬกิธนเดผนทาน 7 ทัน 
 

ธัตรานฟ้รทม 

 ใิารถตมำปรับธากาถ VIP 9 ทฝินัิน อรำธมน ้ามันและในขับ น าเทฝิฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใิาทฝิอัก 2 ใฟน อักหำธนละ 2-3 ทิาน 

 ใิาธาหารทฝิระบภ ญนราฬการ 7 มฟ้ธ 

 ใิาธรรมเนฝฬมเขำาชมสถานทฝิติานๆ 

 ใิาฬานอาหนะทำธนถผิน 

 ใิามัใใภเทถก์น าเทฝิฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใิาประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันทิานละ 1,000,000 บาท / ใิารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ิกับ

เนฟิธนโขและขำธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 

ธัตรานฟ้โม่รทม 

× ใิาญช้จิาฬสิทนตัทนธกเหนฟธจากทฝิระบภ ญนราฬการ 

× ใิาธรรมเนฝฬมเขำาสถานทฝิขธนชาทติานชาตผทฝิ เอผิมเตผมตามการจิาฬจรผน 

× ภาษฟมรลใ่าเอพ่ม 7% และหักณทฟ่ป่าฬ 3% (ญนกรณฟขธญผก ากัผภาษฟ) 
 

สพ่นทฟ่ใทรน าโฝ 

 รธนเทำาสทมสบาฬ รธนเทำารัดสำน 

 แทินกันแดด หมทกกันแดด 

 ขธนญช้สิทนตัท  

 ฬาประจ าตัท 

 กลำธนถิาฬรมป 



 

 

 

 

 ขธนญช้สิทนตัท 

 ใรฝมกันแดด 
 

เนม่ธนโขการปธนและส ารธนทฟ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนทิานละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระสิทนทฝิเหลฟธกิธนทันเดผนทานธฬิานนำธฬ 10 ทัน 

3. หากจธนกิธนทันเดผนทานนำธฬกทิา 10 ทันตำธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโมิช าระสิทนทฝิเหลฟธกิธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธทิาสละสผทธผ์และโมิสามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโดำ 

 

เนม่ธนโขการเดพนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝิฬนแปลนโดำตามใทามเหมาะสมฌดฬโมิตำธนแจำนญหำทราบลิทนหนำา 

2. ทานบรผษัทจะถฟธฯลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใำาเป็นส าใัญหากทิานโมิสามารถทิธนเทฝิฬทโดำตามเทลาหรฟธ

สถานทฝิทฝิก าหนดโทำญนฌปรแกรมหรฟธโมิญช้บรผการสิทนญดสิทนหนพินอรำธมใณะทัทร์ทิานโมิสามารถเรฝฬกรำธนใิาบรผการญนสิทน

นั้นใฟนโดำ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โมิรับฯผดชธบติธใิาญช้จิาฬญดๆทฝิธาจเกผดขพ้นดำทฬเหตภสภดทผสัฬเชินการถมกปฎผเสธการเขำาเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธลิาช้าขธนเทฝิฬทบผนภัฬทฝิธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภติานๆทฝิธาจเกผดขพ้นโดำรทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและติานประเทถและเหตภการณ์ธฟินๆทฝิธฬม ินธกเหนฟธการรับฯผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝิกธนตรทจในเขำาเมฟธนทั้นทฝิกรภนเทอฯและญนติานประเทถปฏผเสธมผญหำเดผนทานธธกหรฟธเขำาประเทถทฝิระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝิจะโมิใฟนใิาบรผการโมิทิากรณฝญดๆทั้นสผ้น 

 

 

เนม่ธนโขการฬกเลพกการเดพนทานขธนท่าน 

***กรณฟทฟ่ลรกใ้าฬกเลพกการเดพนทาน โม่สามารถใมนเนพนโด้ทยกกรณฟ*** 

ขธสนทนสพทธพ์ญนการฬกเลพกฌฝรแกรมทัทร์ญนกรณฟทฟ่ 

1. รถฌใำช - ใณะจธนจ านทน(ฯม ำญหญิ)ต ิากทิา 30 ทิาน 

2. รถตมำ 10 ทฝินัิน - ใณะจธนจ านทน(ฯม ำญหญ)ิต ิากทิา 8 ทิาน 

3. รถตมำ 13 ทฝินัิน - ใณะจธนจ านทน(ฯม ำญหญ)ิต ิากทิา 10 ทิาน 


