
     
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20666 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดัภเูก็ต-พงังา-เกาะพพี ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จงัหวดัภเูก็ต 
 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ
โคช้ปรบัอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่หนา้สู ่จงัหวดัภเูก็ต พรอ้มบรกิารอาหาร
ดกึบนรถ (อาหารกลอ่ง)(1) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัภูเก็ต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ช ัว่โมง) 
อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่2 จุดชมววิเสม็ดนางชี-อ่าวพงังา-เกาะปันหยี-เขาพงิกนั-เขาตาปู-ถ า้
ลอด-วดัพระผดุ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร(2) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-จงัหวดัภเูก็ต   Set 
Box 

 

2 จุดชมววิเสม็ดนางชี-อ่าวพงังา-เกาะปัน
หยี-เขาพงิกนั-เขาตาปู-ถ า้ลอด-วดัพระ

ผดุ 

 Set 
Box 

 Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ด าน า้เกาะพพีดีอน-อ่าวสามหาดหรอืหาด

ลงิ-อ่าวปิเละ-ถ า้รงันกอ่าวเลาะซะมะ-อ่าว
มาหยา 

 Set 

Box 

 Phuket Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-จุดชมววิเขา
รงั-ย่านเมอืงเก่า สมัผสัวถิชีวีติคนภูเก็ต-
แวะซือ้ของฝาก-หาดไมข้าว 

    

5 ถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ     



09.00 น. น ำทำ่นไปยัง จุดชมววิเสม็ดนางช ีจำกนัน้เปลีย่นรถน่ังรถทอ้งถิน่ชมววิเสม็ด
นำงช ีสมัผัสธรรมชำตอำ่วพังงำ 360 องศำ พรอ้มเก็บภำพทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงของ

ฝำก น ้ำพรกิ ไตปลำแหง้ ปลำจิง้จำ้ง กะปิ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. เดนิทำงสูท่่ำเทยีบเรอื ลงเรอืหำงยำว เรอืจะน ำท่ำนล่องลัดเลำะชมธรรมชำต  ิ

อันสวยงำมของป่ำชำยเลน ภเูขำหนิปนู เกำะแกง่รปูรำ่งแปลกตำ และสตัวป่์ำที่
อุทยำนแห่งชำตอิ่ำวพังงำ น ำท่ำนไปยัง เกาะปันหย ีหมู่บำ้นชำวประมงอำยุ

รำว 300 ปี ทีย่ังคงวถิชีวีติควำมเป็นอยู ่วฒันธรรม ผสมผสำนกับควำมกำ้วหนำ้
ของเทคโนโลยี และกำรท่องเที่ยวไวไ้ดอ้ย่ำงลงตัว ท่ำนสำมำรถเดินชม

หมู่บำ้น โรงเรียน สนำมฟุตบอลลอยน ้ำ มัสยสิ หรือเลือกซือ้เครื่องประดับ 
อำหำรทะเลแปรรปู 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบSet Box(3) 
 

 จำกนัน้น ำท่ำนแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู จุดไฮไลท์
ส ำคัญของอ่ำวพังงำ ภูเขำรูปร่ำงแปลกตำที่ถูกตัด
ขำดออกจำกกันอย่ำงเรียบสนิทจนลม้พงิเขำ้หำกัน 

บนเกำะมีรำ้นขำยของที่ระลกึจำกชำวบำ้นบนเกำะ
ปันหยมีำกมำย ดำ้นหนำ้เกำะเป็นทีต่ัง้ของ เขำตำปู 

เกำะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนต์ดัง 
เจมสบ์อนด ์007 จำกฮอลลวีดู จนไดร้ับกำรเรยีกขำน
วำ่ เกำะเจมสบ์อนด ์ไปโดยปรยิำย  

 

15.00 น. น ำท่ำน แวะนมัสกำรและชม พระผุด ที่วัด
พระทอง (Unseen In Phuket) ต ำนำนพระ

ผดุอันเลือ่งชือ่ของภเูก็ต มำจำกทีว่ดัแหง่นี้มี
พระพุทธรูปที่โผล่จำกพื้นดนิเพียงครึง่องค์ 
ในปี พ.ศ. พระเจำ้ปะดุง แม่ทัพพม่ำ ยกพล

มำตีเมืองถลำง ทหำรพม่ำพยำยำมที่จะขุด



พระผุดเอำกลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้งลม้เลิก 
นอกจำกจะมพีระผดุเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจ ำวดัแลว้ยังม ีพพิธิภัณฑสถำนวัดพระ

ทอง เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบรำณวัตถขุำ้วของเครือ่งใชข้องชำวภเูก็ตในสมัยก่อน 
เชน่อปุกรณ์กำรท ำเหมอืงแร ่รองเทำ้ของชำวจนีในสมัยกอ่นอกีดว้ย 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

ทีพ่ัก Phuket Hotel จงัหวดัภเูก็ต หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3 ด าน า้เกาะพพีดีอน-อ่าวสามหาดหรอืหาดลงิ-อ่าวปิเละ-ถ า้รงันกอ่าว
เลาะซะมะ-อา่วมาหยา 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(5) 

09.30 น. พบกัน ณ ทำ่เรอืสว่นตัว ท ำกำรเชค็อนิและรับอปุกรณ์ด ำน ้ำ มบีรกิำรเครือ่งดืม่ 

ชำ กำแฟ อำหำรวำ่ง พรอ้มฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมัคคเุทศก ์

10.00 น.  ออกเดนิทำงจำกทำ่เรอืสว่นตัว มุง่หนำ้สูเ่กาะพพีดีอน เกำะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมู่

เกำะพพี ีเกำะสวรรคแ์ห่งกำรดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทั่วมมุโลก แวะท ำกจิกรรมด ำ

น ้ำตืน้ชมปะกำรัง ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ 

12.00 น.  รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ เกาะพพีดีอน จำกนัน้ทำ่นสำมำรถพักผอ่นไดต้ำม

อัธยำศัยบนชำยหำดขำวสะอำด และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ (ขา้วกลอ่ง+น า้ดืม่) 

13.30 น.  มุง่หนำ้สูเ่กาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทัศนยีภำพควำมสวยงำมของอ่าวปิเละ, ถ า้

รงันก แวะท ำกจิกรรมด ำน ้ำชมควำมอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล  

14.30 น.  ลอ่งเรอืชมอา่วเลาะซะมะและอา่วมาหยา อำ่วทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก หลังจำก

ถกูใชเ้ป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำภำพยนตรเ์รือ่ง The Beach. ในปีค.ศ. 1999  

15.30 น.  มุง่หนำ้กลับสูท่ำ่เทยีบเรอืสว่นตัว 

16.20 น.  ถงึทำ่เทยีบเรอืสว่นตัว โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมสขุและควำมประทับใจ 

 

 

 

 

 



18.00 น. จำกนัน้น ำทำ่นเลยีบหำดรำไวย ์ขึน้ไปชมพระอำทติย ์ลับฟ้ำ บน แหลมพรหม

เทพ รอชมควำมสวยงำมของตะวันทิง้ดวงลับขอบฟ้ำ แหล่งท่องเที่ยวทีต่ดิ

อันดับตน้ๆ ของโลก  

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรหมเทพ(7) 

ทีพ่ัก Phuket Hotel จงัหวดัภเูก็ต หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-จุดชมววิเขารงั-ย่านเมอืงเก่า สมัผสัวถิี

ชวีติคนภเูก็ต-แวะซือ้ของฝาก-หาดไมข้าว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(8) 

09.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ "วดัฉลอง" หรอื "วดัไชย

ธาราราม" เป็นวัดคู่บำ้นคู่เมือง   ของจังหวัด

ภูเก็ตมำชำ้นำน หำกใครมำเที่ยวที่ภูเก็ตก็

จะตอ้งแวะไปกรำบไหวห้ลวงพ่อแชม่เพือ่ควำม

เป็นสริมิงคล และเยีย่มชมวัดทีไ่ดช้ ือ่วำ่มีควำม

สวยงำมทีส่ดุในเมอืงภเูก็ต   เลำ่กันวำ่ ในขณะที่

หลวงพ่อแช่มยังมีชวีติอยู่ท่ำนไดเ้ป็นที่พึง่แก่

ชำวบำ้นในกำรรักษำโรค  เนื่องจำกท่ำนเป็น

พระที่มีศำสตร์วชิำในดำ้นกำรปรุงยำสมุนไพร 

และรักษำโรค เขำ้เฝือกผูป่้วยกระดูกหัก ท่ำน

เป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธำของผูค้นมำกถงึขนำดที่มี

คนรอปิดทองตำมแขนและขำของท่ำนรำวกับปิดทองพระพุทธรูป แมว้ำ่หลวง

พ่อแชม่จะมรณภำพเป็นรอ้ยปีมำแลว้ แต่เรื่องรำวควำมศักดิส์ทิธิแ์ละเมตตำ

ธรรมทีส่งูสง่ของทำ่นก็ยังเป็นทีเ่ล่ำขำนและเลือ่มใสศรัทธำของชำวเมอืงภูเก็ต

สบืมำจนถงึปัจจุบัน จำกนัน้น ำท่ำนไปยัง จุดชมววิเขารงั เป็นจุดชมววิอีกที่ 

หนึง่ของเมอืงภเูก็ต ทีนั่กทอ่งเทีย่วรูจั้กกันด ีและ จะตอ้งแวะมำถำ่ยรปูเก็บภำพ

ควำมประทับใจไวร้ะหว่ำงทำงจะมีร ำ้นกำแฟสวยๆ และ สวนสุขภำพ

สวนสำธำรณะไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดพั้กผอ่นหย่อนใจ และ ทีน่ี่จะมลีงิอำศัยอยู่

ดว้ย กรุณำอ่ำนป้ำยเกี่ยวกับกำรใหอ้ำหำรลงิ จุดชมววิเขำรังแห่งนี้ สำมำรถ

มองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงภเูก็ต และววิทะเลไดอ้ยำ่งสวยงำม 



กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ยา่นเมอืงเกา่(9) 

13.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชำวจีนใน

สมัยโบรำณ  ตึกเก่ำโบรำณใน

เมืองภูเก็ต "ย่านเมืองเก่า" 

สไตล์ช ิโนโปรตุเกส ที่ยั งคง

ควำมเป็นเอกลักษณ์หลงเหลือ

อยูใ่หส้มัผัส  

15.00 น. น ำท่ำน แวะซื้อของฝากจาก

ภเูก็ต เชน่ น ้ำพรกิกุง้เสยีบภเูก็ต, ผลติภัณฑ์

จำกเม็ดมะมว่งหมิพำนต์,เครือ่งประดับ ผลติ

จำกมกุภเูก็ตแท ้ๆ  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป

ยัง หาดไมข้าว เป็นชำยหำดที่ยำวที่สุด

ของจังหวัดภเูก็ต แนวหำดจะต่อจำกหำดใน

ยำงผ่ำนสนำมบนิเรื่อยมำจนจรดหำดทรำย

แกว้ ซึง่เป็นจุดถ่ำยภำพเครือ่งบนิแลนดิง้รมิ

ทะเล จะอยูเ่มือ่ไปถงึ จะเห็นเขตขอบรัว้แนว

หลังสนำมบนิ จะตอ้งไปรอรมิชำยหำด เดีย๋ว

เครือ่งบนิก็จะ landing ผำ่นเรำไป  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร(10) 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ

10-11ช ัว่โมง) 

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพ

การจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

09-13 ต.ค. 63 5,599 5,599 1,500 

22-26 ต.ค. 63 5,599 5,599 1,500 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 2,799 

 
 
 

 

 

 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 

บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 

  

 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบุในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  

 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 

   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรำคำ่บรกิำรรวม 

อัตรำคำ่บรกิำรไมร่วม 



 
 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส ำเนำบัตรประชำชน 
หลังจำกท ำกำรจองทัวร์ 24 ชั่วโมง  หำกไม่ช ำระตำมที่บรษัิทก ำหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าทา่น 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญำตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคำ้ท่ำนอื่นที่รอที่น่ัง เมือ่ท่ำน
ช ำระเงนิคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจ านวน 30 ทา่น/บสั 
หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื
เปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่น

การเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้

ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงั
คณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ 
และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 
 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 

ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
เง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 

การปฏวิตั ิ อบุตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอ ืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 



 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 



 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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