
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20539 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

รถเชา่ภเูก็ต Citytour 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รถตูร้บั-สง่สนาบนิ-โรงแรม ในภเูก็ต (ราคา/คนั/เทีย่ว) 

         

ราคานีร้วม 

1.ประกันภัยชัน้ 1 

2.พนักงานขบัรถช านาญทาง 

3.น ้ามัน 

4.น ้าดืม่ 

5.พนักงานคอยรับสนามบนิ 

6.ผา้เย็น 

7.เครือ่งเสยีงในรถ 

8.GPS ระบตุ าแหน่งรถ 

หมายเหต.ุ.. 

ชติีทั้วร ์เวลาเลยก าหนด คดิเงนิ เพิม่ชัว่โมงละ 200 บาท 

ราคาภเูก็ต-เขาหลัก หรอืทา่เรอืสมิลิัน รับสง่ในวนัเดยีวกัน 

การจา่ยเงนิกอ่นลกูคา้เดนิทาง 7 วนั 

 

ล าดบั รายการ จ านวนลกูคา้ จ านวนลกูคา้ 

  1-3 4-10 

1 หาดในยาง 549.- 749.- 

2 หาดไมข้าว 749.- 949.- 

3 หาดในทอน 749.- 849.- 

4 หาดลายัน 749.- 899.- 

5 หาดบางเทา 749.- 899.- 

6 หาดสรุนิทร ์ 749.- 899.- 

7 หาดกมลา 749.- 949.- 

8 หาดป่าตอง 749.- 949.- 

9 หาดไตรตรัง 799.- 999.- 

10 หาดกะตะ กะรน 799.- 999.- 

11 หาดในหาน 899.- 1,099.- 

12 หาดราไวย ์ 899.- 1,099.- 

13 ตัวเมอืงภเูก็ต 699.- 899.- 

14 หาดพันวา อา่วยน 799.- 999.- 

15 อา่วฉลอง 799.- 999.- 

16 เกาะสเิหร ่ 799.- 999.- 

17 อา่วปอ 699.- 899.- 

18 ซติีทั้วร ์6 ชม. 1,799.- 2,199.- 

19 ซติีทั้วร ์8 ชม. 2,199.- 2,699.- 

20 ซติีทั้วร ์10 ชม. 2,699.- 2,999.- 

21 รับเขา้ หรอื สง่ออก + ซติีทั้วร ์6 ชม. 2,299.- 2,699.- 

22 รับเขา้ หรอื สง่ออก + ซติีทั้วร ์8 ชม. 2,699.- 3,199.- 

23 รับเขา้ หรอื สง่ออก + ซติีทั้วร ์10 ชม. 2,999.- 3,199.- 

24 เชา่รถพรอ้มคนขบั 10 ชม. ไมร่วมน ้ามัน 1,999.- 

25 สนามบนิภเูก็ต – เขาหลัก 1,699.- 1,999.- 

26 สนามบนิภเูก็ต – อา่วนาง 2,299.- 2,699.- 



ภเูก็ตซติีท้วัร ์6 ชม. 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

1.จดุถา่ยรปูเครือ่งบนิหาดไมข้าว 

2.วดัพระผดุ วดันีม้พีระพทุธรปูผดุ ขึน้จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์เมือ่คราวศกึพระเจา้ปะดงุ ยก
พลมาตเีมอืงถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพมา่พยายามขดุ พระผดุเพือ่น ากลับไปพมา่ แตข่ดุลงไป
คราวใด ก็มฝีงูแตนไลต่อ่ย จนตอ้งละความพยายาม ตอ่มาชาวบา้น ไดน้ าทองหุม้พระพทุธรปู ที่
ผดุจากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ดังปรากฏอยูจ่นถงึปัจจบุัน  

3.รา้นต ิม่ซ า หรอื รา้นขนมจนี รสชาตคินภเูก็ต ( ลกูคา้จา่ยเอง ) 
4.ตวัเมอืงภเูก็ต คอื เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละความรุง่เรอืงอันยาวนาน โดยหนึง่ในรอยอดตี
อันรุง่เรอืงของภเูก็ต คอื ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ตทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลช์โินโปรตกุสีตลอดสองฝ่ัง
ถนน จนเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ ตกึเกา่เหลา่นีก้ระจายอยูท่ั่วตัวเมอืง สามารถเดนิชมถา่ยภาพ
ได ้นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหารอรอ่ย รา้นกาแฟเก ๋รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ใหเ้ทีย่ว ชอ้ป กนิไป
อยา่งเพลดิเพลนิ เมือ่มาถงึภเูก็ต การไดม้าเดนิชมเมอืงเกา่จงึเป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่มค่วร
พลาด 
5.วดัไชยธารารามหรอืวดัฉลอง เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดัภเูก็ตมาชา้นาน วดัไชยธารา
ราม หรอืวดัฉลอง ตัง้อยูท่ีต่ าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูก็ต ไมม่บีันทกึแน่ชดัทีว่า่สรา้งขึน้เมือ่ใด 
แตม่ชีือ่ปรากฏวดัฉลองในบันทกึของรัชกาลที ่๓ และตอ่มาในสมัยรัชกาลที ่๕ พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที ่๕) ทรงเปลีย่นชือ่วดัฉลองเป็น “วดัไชยธาราราม” วดัไชย
ธารารามหรอืวดัฉลอง 
6.แหลมพรมเทพ แลนดม์ารก์ของจังหวดัภเูก็ตทีใ่ครไมม่านัน้ถอืวา่มาไมถ่งึภเูก็ต เพราะเป็นจดุ
ชมพระอาทติยต์กทีเ่ขาวา่กันวา่สวยทีส่ดุในประเทศไทยเลยทเีดยีว แหลมพรหมเทพมลีักษณะ
เป็นแหลมโคง้ทอดตัวลงสูท่ะเล สามารถเดนิลงไปทีป่ลายแหลมได ้ เมือ่ไปถงึตรงปลายแหลม
จะสามารถมองเห็นววิดา้นซา้ยเป็นหาดในยะ สว่นดา้นขวาก็จะเป็นชายหาดในหานสวยงามมาก
ทเีดยีว นอกจากตัวแหลมแลว้ เพือ่นๆ ยังสามารถไปดปูระภาคารกาญจนาภเิษก ซึง่ภายในจะมี
นทิรรศการเกีย่วกับการสรา้งประภาคารอยูด่ว้ย 
 

รายการทวัรร์วม 

1.รถตูป้รับอากาศสว่นตัว เครือ่งเสยีงพรอ้ม 
2.ประกันภัยชัน้ 1 
3.คนขบัช านาญทาง 
4.น ้าดืม่และผา้เย็น 
5.ระบบจพีเีอสตดิตามรถ 
6.ระยะเวลาทัวร ์6 ชม 
7.ฟรไีกดน์ าเทีย่ว 
8.ซติีทั้วรว์นัสง่ออกฟร ีแวะซือ้ของฝาก 
 

หมายเหต ุ 

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่อาหารลกูคา้ช าระเอง 

 

 

 

 



ภเูก็ตซติีท้วัร ์8 ชม. 

รายละเอยีดโปรแกรม 

1.จดุถา่ยรปูเครือ่งบนิหาดไมข้าว 

2.วดัพระผดุ วดันีม้พีระพทุธรปูผดุ ขึน้จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์เมือ่คราวศกึพระเจา้ปะดงุ ยก
พลมาตเีมอืงถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพมา่พยายามขดุ พระผดุเพือ่น ากลับไปพมา่ แตข่ดุลงไป
คราวใด ก็มฝีงูแตนไลต่อ่ย จนตอ้งละความพยายาม ตอ่มาชาวบา้น ไดน้ าทองหุม้พระพทุธรปู ที่
ผดุจากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ดังปรากฏอยูจ่นถงึปัจจบุัน  

3.รา้นต ิม่ซ า หรอื รา้นขนมจนี รสชาตคินภเูก็ต ( ลกูคา้จา่ยเอง ) 
4.ตวัเมอืงภเูก็ต คอื เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละความรุง่เรอืงอันยาวนาน โดยหนึง่ในรอยอดตี
อันรุง่เรอืงของภเูก็ต คอื ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ตทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลช์โินโปรตกุสีตลอดสองฝ่ัง
ถนน จนเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ ตกึเกา่เหลา่นีก้ระจายอยูท่ั่วตัวเมอืง สามารถเดนิชมถา่ยภาพ
ได ้นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหารอรอ่ย รา้นกาแฟเก ๋รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ ใหเ้ทีย่ว ชอ้ป กนิไป
อยา่งเพลดิเพลนิ เมือ่มาถงึภเูก็ต การไดม้าเดนิชมเมอืงเกา่จงึเป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีไ่มค่วร
พลาด 
5.วดัไชยธารารามหรอืวดัฉลอง เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดัภเูก็ตมาชา้นาน วดัไชยธารา
ราม หรอืวดัฉลอง ตัง้อยูท่ีต่ าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภเูก็ต ไมม่บีันทกึแน่ชดัทีว่า่สรา้งขึน้เมือ่ใด 
แตม่ชีือ่ปรากฏวดัฉลองในบันทกึของรัชกาลที ่๓ และตอ่มาในสมัยรัชกาลที ่๕ พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที ่๕) ทรงเปลีย่นชือ่วดัฉลองเป็น “วดัไชยธาราราม” วดัไชย
ธารารามหรอืวดัฉลอง 
6.รา้นอาหารพืน้บา้นภเูก็ต( ลกูคา้จา่ยเอง ) 
7.พพิธิพันไทยหัว ประวตัชิาวภเูก็ต 
8.แหลมพรมเทพ แลนดม์ารก์ของจังหวดัภเูก็ตทีใ่ครไมม่านัน้ถอืวา่มาไมถ่งึภเูก็ต เพราะเป็นจดุ
ชมพระอาทติยต์กทีเ่ขาวา่กันวา่สวยทีส่ดุในประเทศไทยเลยทเีดยีว แหลมพรหมเทพมลีักษณะ
เป็นแหลมโคง้ทอดตัวลงสูท่ะเล สามารถเดนิลงไปทีป่ลายแหลมได ้ เมือ่ไปถงึตรงปลายแหลม
จะสามารถมองเห็นววิดา้นซา้ยเป็นหาดในยะ สว่นดา้นขวาก็จะเป็นชายหาดในหานสวยงามมาก
ทเีดยีว นอกจากตัวแหลมแลว้ เพือ่นๆ ยังสามารถไปดปูระภาคารกาญจนาภเิษก ซึง่ภายในจะมี
นทิรรศการเกีย่วกับการสรา้งประภาคารอยูด่ว้ย 
 

รายการทวัรร์วม 

1.รถตูป้รับอากาศสว่นตัว เครือ่งเสยีงพรอ้ม 
2.ประกันภัยชัน้ 1 
3.คนขบัช านาญทาง 
4.น ้าดืม่และผา้เย็น 
5.ระบบจพีเีอสตดิตามรถ 
6.ระยะเวลาทัวร ์8 ชม 
7.ฟรไีกดน์ าเทีย่ว 
8.ซติีทั้วรว์นัสง่ออกฟร ีแวะซือ้ของฝาก 
 

หมายเหต ุ 

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่อาหารลกูคา้ช าระเอง 

 

 

 



รถตู ้VIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox กไ็ดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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