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เดินทาง  02-04 ตลุาคม 2563 
ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพังงา l ถ า้ลอด l เขาพิงกัน l เขาตาปู l เกาะปันหยี l หาดกะรน l 

เรือซีแองเจิล l หมูเ่กาะพีพี l ชมอา่วมาหยา l ทะเลใน l เลน่น า้ l ด าน า้ชมปะการัง l 

เกาะพีพีดอน l แหลมพรหมเทพ l วัดฉลอง l 

พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว l ชอ้ปป้ิง l ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เสน่หอ์นัดามนั ภเูกต็-เกาะพีพี-พงังา  
3 วนั 2 คืน สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
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เริม่ตน้เพียง                    9,999 .- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 ทา่อากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต-ลอ่งอา่วพังงา-ถา้ลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู 

เกาะปันหยี-หาดกะรน 

   

วันท่ี 2 

 

ภเูก็ต-เรือซีแองเจิล-หมูเ่กาะพีพี-ชมอา่วมาหยา-ทะเลใน-เลน่นา้-ดานา้ชม

ปะการงั-เกาะพีพีดอน 

   

วันท่ี 3 ภเูก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว-ชอ้ปป้ิง 

ทา่อากาศยานดอนเมือง 

   

 

Day 

1 
 

 
 

ดอนเมือง 

- 

ภเูก็ต-พงังา 
 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-ถา้ลอด-เขาพิงกนั-เขาตาป-ูเกาะ

ปันหยี-หาดกะรน 

05.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตท่ีู 

9-10 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย มคัคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีสง่กร ุป๊ คอยตอ้นรบัทา่นท่ีหนา้

ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอานวยความสะดวกเร่ืองบัตรโดยสารท่ีนัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้

ส ูป่ระตทูางออกขึน้เครื่อง 

07.35 น. น าทา่นเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3001 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึ้นรถบัส

ปรบัอากาศ เดินทางสู ่ทา่เรือสรุะกลุ  

10.00 น. ถึงทา่เรือ นาทา่นลงเรือทอ่งเทีย่ว ลอ่งอ่าวพงังา ชมธรรมชาตอัินอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลน ทีส่มบรูณ์ 

ทีส่ดุของประเทศ และประกอบไปดว้ยทิวทศันข์องเขาหินปูน รปูร่างแปลกตา ชมถา้ลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชม

หินงอกหินยอ้ยทีอ่ยู่ภายในถา้ ทีเ่รือสามารถลอดผ่านไปได ้และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของ

นทิานพื้นบา้น “พระรถ เมรี” นาทา่นขึน้ เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรยข์องเขาพิงกัน และ เขาตะปู ทีอ่ยู่ไม่ไกลกันนกั 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1) ท่ีรา้นอาหารบนเกาะปันหยี หลงัอาหารมีเวลาใหท้่านไดเ้ดิน

เท่ียวบนหมู่บา้นเกาะปันหยี เดินชมโรงเรยีน สนามฟตุบอลลอยนา้แห่งเดียวในเมืองไทย เลือก

ซ้ือสินคา้อาหารทะเลตากแหง้เป็นของฝากคนทางบา้น 

14.30 น. เดินทางกลบัส ู ่ทา่เรือ แวะใหท้า่นชมภาพเขยีนสีสมยัโบราณ ท่ี เขาเขียน 

15.30 น. ถึงทา่เรือ น าท่านขึน้รถบัสคันเดิม เดินทางเขา้ส ู ่ตวัเมืองภเูก็ต ขา้มสะพานเทพกษตัริยต์รี น าทา่น

ถ่ายรปูท่ี สะพานสารสินเดิม ซ่ึงเป็นจดุชมวิวทอ้งทะเลอนัดามนั ท่ีเชื่อมจงัหวัดพังงาและภเูก็ต อิสระ

ใหท้า่นถ่ายรปูตามอธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค า่ (ม่ือท่ี2) ท่ีรา้นอาหาร หลงัอาหารนาทา่นเดินทางเขา้ส ูท่ี่พัก 

19.30 น. เช็คอินเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรมภเูก็ตออรคิ์ด รสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืเทียบเท่า  

เชิญท่านพกัผอ่นยามค ่าคืนตามอิสระ 

ท่ีพกั โรงแรมภเูก็ตออรคิ์ด รสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืเทียบเท่า 

Day 

2 

 

ภเูก็ต 

เกาะพีพี 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต-ท่าเรอืซีแองเจิล-หม ู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-ทะเลใน-เลน่น ้า 

ด าน ้าชมปะการงั-เกาะพีพีดอน 

06.00 น. บริการอาหารเชา้(ม้ือท่ี3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นาทา่นขึน้รถบัสปรบัอากาศ เดินทางสู ่ท่าเรอืซีแองเจิล ในเมืองภเูก็ต 

08.00 น. ถึง ท่าเรอืซีแองเจิล ท าการเช็คอินและรบัอปุกรณด์ าน า้ มีบริการเครื่องด่ืม ชา กาแฟ อาหารว่าง 

พรอ้มฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดินทางจากทา่เรือซีแองเจิล มุง่หนา้ส ูเ่กาะพีพีดอน 

10.30 น. ถึง เกาะพีพีดอน เรือจะนาทา่นชมความงามรอบเกาะ ชมอา่วตา่งๆท่ีมีความสวยงามของเกาะพีพี นา้

ทะเลใสราวกับมรกต อาทิ อา่วมาหยา สถานท่ีถ่ายทาภาพยนตรเ์ร่ือง The Beach ท่ีโดง่ดงั ชมอา่วโละ๊

ซามะอา่วปิเละ(ทะเลใน) จากบนเรือซีแองเจิล และใหท้า่นไดส้นกุสนานกับการ ดานา้ชมปะการงันา้ต้ืน 

ชมแนวปะการงั และฝูงปลาทะเลสสีนัสวยงามมากมาย หรือสนกุสนานกับการเลน่นา้ทะเลตามอิสระ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั Set Box (ม้ือท่ี4)  

13.00 น. หลงัอาหารมีเวลาใหท้า่น ไดเ้ลน่น า้ทะเล หรือเลือกพกัผอ่นบริเวณชายหาดอนัแสนบริสทุธิ์ หรือเดิน

เลน่เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานดัหมายเรียกขึน้เรือ 

14.30 น. นาทา่นลงเรือทอ่งเท่ียวลาเดิม เดินทางกลบัส ู ่เกาะภเูก็ต เชิญทา่นพักผอ่นตามอิสระบนเรือ Sea Angle 

บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืม ท่ีเคานเ์ตอรบ์นเรือ 

17.00 น. ถึงทา่เรือ ซีแองเจิล นาทา่นขึน้รถบัสคันเดิม  

ค ่า บริการอาหารค า่ (ม้ือท่ี5) ณ รา้นอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเขา้ส ูท่ี่พัก 

ท่ีพกั โรงแรมภเูก็ตออรคิ์ด รสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืเทียบเท่า 

Day 

3 
 

 

ภเูก็ต 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 3 ภเูก็ต-แหลมพรหมเทพ-วดัฉลอง-ชอ้ปป้ิง-ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี6) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ทอ่งเท่ียวในภเูก็ต น าทา่นชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวท่ีอยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ต 

ชมทิวทศันย์ามเชา้ของแหลมพรหมเทพ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลอนัดามนั เชิญทา่นเก็บภาพเป็นท่ีระลึก และ

ชมประภาคารกาญจนาภิเษกท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

10.00 น. เดนิทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้า่นไดส้ักการะ หลวงพ่อแชม่ พระเกจิอาจารย์ชือ่ดงัของชาวภเูก็ต และ

เป็นทีน่บัถือของนกัท่องเที่ยวต่างๆ รวมทัง้ชาวต่างชาต ิชมกฏุิจาลอง ของหลวงพ่อแชม่ กราบนมัสการรปูป้ัน

เหมือนหุ่นขีผ้ึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาต ุใน พระมหาเจดยีพ์ระจอมไทย 

11.00 น. ใหท้า่นเลือกซื้อสินคา้ทขีึ้นชือ่ของภเูก็ต อาท ิผา้บาตกิ โรงงาน มกุภเูก็ต อาท ิสรอ้ยคอ ต่างห ูและอ่ืนๆ มากมายเป็น

ของฝากของทีร่ะลึก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี7) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมยา่นตึกเก่าท่ีสวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกีุส” อาคารท่ีเป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ท่ีลงตัวสวยงาม ท่ีมีอยูใ่หเ้ห็นในตัวเมือง ไมว่่าจะ

เป็นอาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั จากนั้นนาทา่นส ู ่พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั อยูใ่นตว้อาคารทรง

ชิโนโปรตกีุส 2 ชัน้ ภายในจดัแสดงเร่ืองราวและภาพตา่งๆ การแตง่กาย ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ชาวจีนในภเูก็ต การทาเหมืองแรดี่บกุ อาหารการกิน แสดงถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีนา่สนใจย่ิงนกั 

15.00 น. ขึ้นส ู่ เขารงั ในตัวเมืองภเูก็ต ซ่ึงสถานท่ีพักผ่อน ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนข์องตัวเมืองภเูก็ตและชม

ความสวยงามของอา่วตา่ง บนยอดเขารงั 
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16.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ของฝากท่ีขึ้นชื่อของภเูก็ต อาทิ นา้พริกก ุง้เสียบ ขนมเตา้สอ้ อาหารทะเลแปร

รปูตา่งๆ และของท่ีระลึก 

17.45 น. ถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต เช็คอินสมัภาระ และรบับัตรขึน้เครื่อง และเดินเขา้ส ูป่ระตทูางออกขึน้เครื่อง 

19.45 น. น าทา่นเดินทางกลบัส ูก่รงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3028 

21.10 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

02-04 ตลุาคม 2563 9,999.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000  บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผ ูร้ว่มคณะไมถึ่ง 8 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 
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การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพ่ือใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์ับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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