เชี่ยวหลาน - ภูเก็ต - เกาะพีพี
วันแรกของการเดินทาง
17.30 น.

พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย ออกเดินทางสุ่ จ. ภูเก็ต โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP ระหว่างทางบริ การอาหารแบบ
ปิ กนิก (มื้อที่ 1) พร้อมเครื่ องดื่มและขนมขบเคี้ยว

23.30 น.

บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่ าย จังหวัดชุมพร หลังอาหารมื้อค่านาท่านเดินทางกัน
ต่อให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย…ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.00 น.

นาท่านเดินทางถึง เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัว หลังจากนั้นบริ การอาหาร
เช้า ณ ร้านอาหารครัวกุย้ หลิน (มื้อที่ 3)

07.30 น.

นาท่านขึ้นเรื อเพื่อเดินทางท่องเที่ยวนาท่านชมทะเลหมอกยามเช้า ระหว่างทางชมความงามของ “เขื่อนเชี่ยว
หลาน” และแฝดคนละฝาของกุย้ หลิน ณ เมืองจีน หรื อที่เรี ยกกันว่า "เขาสามเกลอ" แก๊งค์เขาหิ นปูนสามหน่อ
ที่แช่น้ าใสสี ฟ้าสวย

09.00 น.

นาท่านเดินป่ าชมธรรมชาติที่สมบูรณ์ของผืนป่ า สนุกสนานกับการล่องแพไม้ไผ่ หลังจากนั้นนาท่านชมความ
งามของ ถา้ ปะการัง หิ นงอกหิ นย้อยภายในถ้ ามีลกั ษณะที่ดูเหมือนกับปะการังในทะเล

12.30 น.

บริ การอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร แพนางไพร

14.30 น.

นาท่านเดินทางถึงสันเขื่อน เปลี่ยนเป็ นรถตูเ้ พื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ต

17.30 น.

นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั โรงแรมภูเก็ต เมโทรโปล หรื อเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) ให้ท่านได้ทาธุ รกิจ
ส่ วนตัวตามอธัยาศัย

18.30 น.

บริ การอาหารมื้อค่า (มื้อ5) ณ ร้านอาหาร

20.00 น.

นาท่านเดินทางกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอธัยาศัย ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง
06.30 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่ 6)

07.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อรัษฏา

08.30 น.

ออกเดินทางโดยเรื อนาเที่ยวปรับอากาศลาใหญ่ปลอดภัยสู งมุ่งสู่ เกาะพีพี บริ การขนม เครื่ องดื่มบนเรื อ

10.30 น.

ถึง เกาะพีพี ชมความงามของ เกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา ตื่นตาตื่นใจกับน้ าทะเลที่สะอาดสี เขียวใสมรกต
ปะการัง ฝูงปลาใหญ่นอ้ ย เชิ ญท่านดาน้ าดูปะการังกันอย่างเต็มที่

12.30 น.

บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหาร(บนเกาะพีพีดอน)

13.30 น.

นาท่านเดินเล่นในตลาดบนเกาะพีพี หรื อจะเล่นน้ ากันต่อที่ชายหาดก็ได้ครับ

14.30 น.

นาท่านเดินทางกลับฝั่งเกาะภูเก็ต

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรื อ จ.ภูเก็ต หลังจากนั้นนาท่านสู่ แหลมพรมเทพ

18 .30 น.

นาท่านชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของประเทศไทยที่แหลมพรมเทพ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(มื้อ
ที่ 8) ณ ภัตราคารแหลมพรมเทพ

20.00 น.

นาท่านกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนได้ตามอัธยาศัย….ราตีสวัสดิ์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พกั (มื้อที่ 9)

08.30 น.

นาท่าน CHECK OUT ออกจากที่พกั เพื่อท่องเที่ยวกันต่อ

09.00 น.

นาท่าน นัง่ รถชมเมืองภูเก็ต แบบไซส์ซีอิ้ง ชมตึกเก่าโบราณ สไตล์ชิโนโปตุเกตุ

10.00 น.

นาท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มที่วดั ฉลอง

12.00 น.

บริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

16.30 น.

แวะซื้ อของฝากของที่ระลึกจากอาเภอไชยา

18.00 น.

บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 11)

19.00 น.

นาท่านเดินทางกลับให้ท่านได้ดูหนังฟังเพลงเบาๆพักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรี สวัสดิ์

วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น.

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 7,900.- บาท
เด็ก 5-11 ปี คิด 65% ต่ากว่า (พักกับผูป้ กครอง/ไม่มีเตียง)

อัตรานีร้ วม
-

ค่าที่พกั โรงแรมภูเก็ตเมโทโปล หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน จานวน 2 คืน

-

ค่ารถบัสนาเที่ยวตลอดรายการ

-

ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ (11มื้อ)

-

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม

-

ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์คอยดูแลอานวยความสะดวก

-

ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท

-

ทุกอย่างตามโปรแกรมด้านบน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากเหนือโปรแกรม

-

ภาษีมูลเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

สิ่ งทีต่ ้ องนาติดตัว

1. แว่นตากันแดด

2. ครี มกันแดด

3. ชุดเล่นน้ า

4. กล้องถ่ายรู ป

5. ของใช้ส่วนตัว

6. ยารักษาโรคประจาตัว

สอบถามหรือเปลีย่ นแปลงข้ อมูลเพิม่ เติม 02-873-6880 (AUTO)

