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 ราคาเริ่มตน้  9,999.- 

 

รหัสโปรแกรม : 21432 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง มกราคม  - เมษายน 2564 

ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพงังา  

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะพีพี l ด าน ้าชมปะการงั 

 

เท่ียวไฮโซ พกัหร ูระดบั 5 ดาว 2 คืน  

 

  

 เสน่หอ์นัดามนั –หมู่เกาะพีพี-พงังา  
3 วนั 2 คืน  
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต     

วันที่ 2 ภเูก็ต -หมูเ่กาะพีพี-ด าน า้ชมปะการัง    

วันที่ 3 ภเูก็ต-ล่องอ่าวพงังา - เกาะปันหย ี-เขาพิงกนั-เขาตะปู- จดุชมวิวเสม็ดนางชี-

สนามบินภเูก็ต  - สนามบินดอนเมือง 

   

 

Day 

1 

 

ดอนเมือง 

- 

ภเูก็ต 

วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินภเูก็ต – ตวัเมืองภเูก็ต  

07.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง 

ประต ู13-14. Thai Lion เจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอานวย

ความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้เครื่อง 

09.15 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินไลนอ์อ้น แอร ์เท่ียวบินท่ี SL770 

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึ้นรถบัสปรับ

อากาศ 

 จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต 

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารที่เป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ที่ลงตวัสวยงาม ที่มีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไมว่่าจะเป็น

อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั น าท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล า้ค่าของเมื่องภเูก็ต เหล่า

ตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวฒันธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ยา่นเมืองเกา่" ตึกเก่า

ภเูก็ตเหล่านีไ้ดร้ับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกบัตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม

แบบ "ชิโน - โปรตกุีส" ชมทิวทศันต์วัเมืองภเูก็ตจากเขารัง ชมทิวทศันข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารัง 

เพลินตาเพลิดใจกบัความงดงามของตวัเมืองภเูก็ต 

 

11.00 น. ผา่นหาดราไวยจ์ดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจนัทรเ์สี้ยว” 

จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมทิวทศันย์อดนยิม นกัท่องเที่ยวนยิมมาแวะพกัชมทิวทศันท์ี่น ีการชมทอ้ง

ทะเลจากมมุสงูหรือ bird’s eye view ใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศที่ตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 

 

กลางวนั แวะจดุเช็คอิน จดุถ่ายรปูชิคๆ  คาเฟ่นา่นัง่ รา้นอาหารนา่กิน ชายหาดสวยน า้ใส แวะใหไ้ดร้ับประทาน

อาหารกลางวัน ( อิสระอาหารตามอธัยาศยั  ) เชน่ Tree Monkey Restaurant  เป็นตน้ ไดต้ามอัธยาศัย 
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14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภเูก็ต น าท่านเดินทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้ักการะ 

หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภเูก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้ง

ชาวต่างชาติ ชมกฏุิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรปูป้ันเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรม

สารีริกธาต ุใน พระมหาเจดียพ์ระจอมไทย 

จากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวที่อยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทัศนย์ามเย็นของแหลม

พรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่ 

อยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า ไดเ้วลา รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภเูก็ต ที่รา้นอาหารตา่งๆ มากมากมาย รา้นอาหารไทย  

ริมทะเล Siam Beach Restaurant, Piset Restaurant Phuket , Tunk – Ka Café Phuket Hilltop รา้นเก่าแก่บน

จดุชมวิวเขารัง เป็นตน้ ( อิสระอาหารตามอธัยาศยั  ) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั NAMAKA RESORT ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 

 

หมู่เกาะพีพี 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต -หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ด าน ้าชมปะการงั-เกาะพีพี

ดอน 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี1) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ เดินทางสู ่ท่าเรืออ่าวฉลอง 

08.00 น. ถึง ท่าเรืออ่าวฉลอง ท าการเช็คอินและรับอปุกรณด์ าน า้ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง 

พรอ้มฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุง่หนา้สู่เกาะพีพีดอน 

10.30 น. ถึงบริเวณ หมูเ่กาะพีพี ล่องเรือรอบเกาะพพีีเล เพื่อชมทศันยีภาพ อ่าวมาหยา อา่วโละซามะ อ่าวปิเละ และ

ถ า้ไวกิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึงบริเวณ อ่าวตน้ไทร เกาะพีพดีอน เพื่อท ากจิกรรมด าน า้ตื้นชมปะการัง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน Set Box  (มื้อท่ี2) 

บ่าย หลงัอาหารมีเวลาใหท้่าน ไดเ้ล่นน า้ทะเล หรือเลือกพกัผอ่นบริเวณชายหาดอันแสนบริสทุธ์ิ หรือเดินเล่น

เลือกซ้ือสินคา้ ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานดัหมายเรียกขึน้เรือ 

 น าท่านลงเรือเดินทางกลบัสู่ เกาะภเูก็ต 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ จงัหวัดภเูก็ตโดยสวัสดิภาพ 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั NAMAKA RESORT ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day 

3 
 

 

อ่าวพงังา 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 
ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี -เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุชมวิวเสม็ด

นางชี-สนามบินภเูก็ต  

เชา้ บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี3) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือ จงัหวดัพงังา ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพงังาโดยเรือทอ้งแบน  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีเรือดแูลท่าน 

10.30 น. ลงเรือมุง่หนา้สู่ เขาตะป ู  เขาพิงกนั  ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซ่ึงเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง

“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”   และชมเขาพิงกนั ชม

บรรยากาศ ทิวทศัน ์อันเป้นเอกลกัษณท์ี่สวยโดดเดน่ของอ่าวพงังา  

11.30 น. หลงัจากนัน้เดินทางไปยังเกาะทะล ุเพื่อสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบัการพายแคน ู

ชมหินงอกหินยอ้ย ( หากตอ้งการค่าบริการ พรอ้มคนพาย ท่านละ 150 บาท ) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี4) ที่เกาะปันหยี พรอ้มชมวิวอันสวยงามและสงบที่รา้นอาหารกลางน า้ เดิน

เที่ยว  ชมสนามฟุตบอลลอยน า้ และเดินชอ้ปป้ิงในเกาะ 

13.30 น. เขา้เยี่ยมชมเกาะปันหยี หมูบ่า้นชาวประมงของชาวมสุลิมเขา้ดวูิถีชีวิตและซ้ือของฝาก อาท ิน า้พริกกุง้

เสียบ ของฝากตา่งๆไดต้ามอัธยาศัย เป็นตน้ 

14.00 น. ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

15.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยัง จดุชมวิวเสม็ดนางชี ตัง้อยู่ที่บา้นหินร่ม ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็กอินของพังงา ส าหรับไฮไลตท์ี่น่าสนใจ

ของการมาเที่ยวที่นี่ นัน่คือ การไดส้ัมผสักับจดุชมวิวที่ตัง้อยู่บนยอดเนนิเขา มองเห็นภาพความสวยงาม

ของธรรมชาติกวา้งไกลสดุสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหินปูนนอ้ยใหญ่ มองไปมอง

มาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ย่างมีเอกลกัษณไ์มซ่ า้ใคร 
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17.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่เพื่อเดินทางกลบัสู่ภเูก็ต แวะจดุชมวิว สะพานสารสิน หลงัจากนัน้เดินทางสู่ 

สนามบินภเูก็ต 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินภเูก็ต เดินทางกลบักรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

21.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินไลนอ์อ้น แอร ์ เท่ียวบินท่ี SL763 

23.20 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

  

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปลี่ยนเท่ียวบิน *** 

 

Namaka Resort 5 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaka Resort  

5 ดาว 

( Deluxe Sea View ) 

อัตราค่าบริการ ตอ่ ท่าน  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

15-17 ม.ค. 64 ,  

30 ม.ค. – 2 ก.พ. 64 
10,900 

2,000 

12-14 ก.พ. 64 10,900 2,000 

5-7 มี.ค 64 9,999 2,000 

12-14 ,  26-28 มี.ค 64 10,900 2,000 

10-12 , 11-13 ,  

12-14  เม.ย. 64 
12,900 

       2,500 

1 – 3 พ.ค. 64 11,900 2,500 

 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 



6  WTHKT-SL001 เสน่หอั์นดามัน ภเูก็ต-เกาะพพี-ีพังงา 3 วัน 2 คนื  

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รวมตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั ไมร่วมน า้หนกักระเป๋า 

2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภเูก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ระดบั 5 ดาว ตามที่ระบใุนรายการ  
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ (เชา้ 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ) ที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

7. Driver Guide และ ไกดบ์นเรือ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

3. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. ค่าแคนน ูลอดถ า้อ่าวพงังา หากตอ้งการ ( ท่านละ 150 บาท ) 
5. ค่าธรรมเนียมเขา้อทุยานส าหรับคนไทย  พงังา  60  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 



7  WTHKT-SL001 เสน่หอั์นดามัน ภเูก็ต-เกาะพพี-ีพังงา 3 วัน 2 คนื  

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

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

