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จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานภเูก็ต 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

 

 

 

 

 

 

 



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานภเูก็ต – พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่

ดา่นศลุกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา – เกาะปนัหย ี- ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมส์

บอนด ์- จดุชมววิเสม็ดนางช ี- ตลาดนดัชลิลว์า ภเูก็ต  

พกัภเูก็ต     อาหารเทีย่ง/เย็น  

2 ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ - แหลมพรหมเทพ  

พกัภเูก็ต  อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ - วดัพระใหญ ่– หาดยะนุย้ - Three Monkeys คาเฟ่กลางป่า – ยา่นเมอืง

เกา่ Phuket old town - ตกึสไตลช์โินโปตกุสี - โกป๊ีเตีย่ม - ถนนดบีกุ – แยกเยาวราช – ซอย

รมณีย ์– รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานภเูก็ต-ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

 อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

5-7 กมุภาพนัธ ์64 8,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24  

12-14 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500 24  

19-21 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500 24  

26-28 กมุภาพนัธ ์64 9,900 1,500 24  

5-7 มนีาคม 64 9,900 1,500 24  

13-15 มนีาคม  64 9,900 1,500 24  

20-22 มนีาคม 64 9,900 1,500 24  

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD4113   BKK-HKT 09.05-10.30 

Return      :  FD4115   HKT-BKK 21.55-23.25 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและที่

น่ังบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานภเูก็ต – พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอื 

                   ทา่ดา่นศลุกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา – เกาะปนัหย ี- ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ู 

                    เกาะเจมสบ์อนด ์- จดุชมววิเสม็ดนางช ี- ตลาดนดัชลิลว์า ภเูก็ต 

พกัภเูก็ต     อาหารเทีย่ง/ เย็น  
 

07.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู

3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
 

09.05 น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD4113 
 

10.30 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก  

 น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว เดนิทางสู ่ทา่เรอืสุระกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอื ทา่เรอืดา่น

ศลุกากร จ.พงังา น าท่าน ลอ่งเรอืเทีย่วอุทยานแหง่ชาตอิา่วพงังา ชมทวิทัศน์ของอ่าวพังงาทีจ่ะท า

ท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะที่มรีูปร่างแปลกตา ชมพืน้ที่ป่าชายเลนผนืใหญ่ทีม่คีวามอุดม

สมบรูณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญท่ีส่ดุของประเทศไทยในปัจจบุนั พืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาติ

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญป่ระมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน  



                             

 เดนิทางสู ่เกาะปันหย ีหรอื บา้นกลางน า้ ชือ่นี้มทีีม่าเนื่องจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมา

เมือ่ 200 ปีก่อน เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกที่อพยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที ่

เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน ค าว่า “ปันหย”ี แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมี

ที่ดนินิดเดียวซึง่เอาไวเ้ป็นที่ สรา้งมัสยดิและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม และสรา้ง

หมูบ่า้นแทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปนูเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีท าประมง

พืน้บา้น บนเกาะปันหยนัีน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึ

มากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เชน่ ผลติภัณฑ์

จากเปลือกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ที่ท ามา จากหอยมุก และยังมีผลติภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น 

น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิมมาทานอาหารกลางวันทีเ่กาะปันหย ี

น าท่านกลับสูท่า่เรอื อกีหนึง่ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟตุบอลลอยน ้า แห่งเดยีวในประเทศ

ไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตัง้ใจของเด็กๆใน

ชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าใหส้นามฟตุบอลกลางทะเล

แหง่นี ้เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 น าท่านน่ังเรอืผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลที่ก าเนิดจากแรงกัดเซาะขอ 

คลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าที่

สวยงาม สามารถน่ังเรอืลอดผา่นถ ้าเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผา่นไดแ้ตจ่ะลอดถ ้า

ไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

จากนัน้ลอ่งเรอืมาที ่เขาตาปู  เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หันหนา้มองกลับไปจะ

สามารถมองเห็นผืนน ้าสเีขียวกับเขาตะปูที่มองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพที่สวยงาม น าท่านถ่ายภาพ

เช็คอนิรูปสวยๆ เขาตาป ูหรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะ

เป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอ่าวพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยกับ

ตะปขูนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนีย้ังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีดูมาถา่ยท าในปี พ.ศ. 

2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และไดรั้บการขนาน

นามอกีชือ่หนึง่วา่ James Bond Island นักทอ่งเทีย่วสามารถชมเขาตะปไูดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชมจาก

สันดอนของเกาะเขาพิงกัน และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได  ้ทางเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตให ้

นักทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืเขา้ไปดเูขาตะปใูกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนือ่งจากสว่นทีจ่มอยูใ่ตท้ะเลถกูน ้าทะเลกดัเซาะ

เป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพือ่ป้องกันอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เขาพงิ

กนั ภเูขาหนิขนาดใหญก่ลางทะเลในบรเิวณอา่วพังงา มลีักษณะพเิศษแปลกตากแตกตา่งจากภเูขาอืน่ใด

ทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขา เกดิจากการ

เคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐานเคลือ่นออกจากแนว

เดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูกเดมิทีม่ลีักษณะคลา้ยถูกของมคีมตัด

เป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแต่ยังไมไ่ดถู้กแยกออกจากกันกลับถูกปล่อยใหย้ังคงแนบชดิตดิกันจน

ถกูเรยีกวา่ เขาพงิกนั ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูฝ่ั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เดนิทางสู ่จดุชมววิเสม็ดนางช ีอยูบ่า้นเสม็ดนางช ีเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จดุชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็น

จดุชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยูถ่งึกอ่นเสม็ดนางช ีบตูคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีดุชมววิและทีพ่กัใน

รปูแบบเต็นทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จดุชมววิของเสม็ดนางชบีู

ตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพั่กทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดค้า้งคนืสามารถขึน้ไป

ชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ าท่านชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีตูคิ อสิระถ่ายรูป

เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่ขา้สู ่ภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีงแห่ง

เดียวในประเทศไทยที่มสีถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแห่งไขมุ่กอนัดามนั เคยเป็น

ดนิแดนที่รุ่งโรจน์และมคีวามมั่งคั่งจากการท าเหมอืงแร่ดบีุก ภูเก็ตมแีร่ดบีกุมากทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่

การขดุแรด่บีกุทีภ่เูก็ต มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภเูก็ตอยูท่ี ่ตัวเกาะทีม่ลีักษณะ

เวา้เป็นอา่วไปทั่วเกาะ ซึง่ท าใหเ้กดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)

 เดนิทางสู ่ตลาดนดัชลิลว์า ภูเก็ต ตลาดกลางคนืตกแต่งสถานทีส่วยงาม เนน้การพักผ่อนหยอ่นใจเป็น

หลัก มากไปดว้ยของขายที่ตอบโจทยท์ุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ หรอืสนิคา้แฟชั่นอืน่ๆ 

รองรับทกุการพบปะสงัสรรคด์ว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทกุทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ตระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 
ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 

วนัทีส่อง         ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ - แหลมพรหมเทพ 

พกัภเูก็ต     อาหารเชา้/เทีย่ง/ เย็น  
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่ทา่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา อา่วปิเละ 

09.30 น. เดนิทางถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 

10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูด

นักทอ่งเทีย่วทั่วมมุโลก แวะท ากจิกรรมด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพีดีอน (มือ้ที ่4) (บรกิารแบบขา้วกลอ่ง) 

 จากนัน้ทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุง่หนา้

สู ่เกาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพความสวยงามของอา่วปิเละ, ถ ้ารังนก แวะท ากจิกรรมด าน ้าชมความ

อดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล จากนัน้ลอ่งเรอืชม อา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก 

หลังจากถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beachในปี ค.ศ.1999 

 หมายเหตุส าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยู่กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. กลบัถงึทา่เรอื เดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติย์

ตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มี

ลักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ข ึน้แทรกอยู่เรยีงราย

ตามตน้หญา้ทีพั่ดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาด

เล็กๆ โดยทั่วไป นักท่องเทีย่วไมว่า่จะเทีย่วหรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทติยต์กที่



                             

แหลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลม

พรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุง่หญา้สทีองขึน้ปกคลมุสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย 

เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน สว่นในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยาม

คลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขดหนิอยา่งงดงาม อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)

ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ตระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 
ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 

วนัทีส่าม         วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ – วดัพระใหญ ่– หาดยะนุย้ - Three Monkeys คาเฟ่กลางป่า –  

                      ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - ตกึสไตลช์โินโปตกุสี - โกป๊ีเตีย่ม – ถนนดบีกุ –  

                      แยกเยาวราช – ซอยรมณีย ์– รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานภเูก็ต - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่ง

ตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อ

ช่วง ผูก้่อต ัง้วดัฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ 

เนื่องจากมีชื่อเสียงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจีน (อัง้ยี่) 

กรรมกรเหมืองแร่ที่ไดก้่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดีย์ที่

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่งยิง่ เดนิทางสู ่วดัพระใหญ ่พระพทุธมิง่

มงคลเอกนาคาครี ีตัง้อยู่บนยอดเขานาคเกดิ ต าบลกะรน พระพุทธรูปทีส่รา้งขึน้มคีวามกวา้ง 25.45 เมตร 

ความสงู 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิออ่นสขีาวหยกพมา่ ชือ่ "พระพทุธมิง่มงคล

เอกนาร"ี ไดรั้บในภายหลังและการแต่งตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปที่เป็นสมบัตขิองเมอืงภูเก็ตโดยสมเด็จพระ

ญาณสังวร, พระสังฆราชศาลฎีกาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ องศาทางตอนใตข้องเกาะภูเก็ต สามารถ

มองเห็นเทีย่วชมเมอืงภเูก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อา่วฉลอง เดนิทางสู่ หาดยะนุย้ เป็นอ่าวเล็กๆทีเ่งยีบ

สงบ บรเิวณหาดจะมแีนวชายหาดไม่ยาวมากนัก มเีม็ดทรายค่อนขา้งละเอยีด อสิระใหท้่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 เดินท างสู่  Three monkeys ค า เฟ่ ส วย

ตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายลอ้ม

ดว้ยธรรมชาตแิละตน้ไมใ้หญ่ ไดด้ืม่ด ่าไปกับ

ววิสเีขยีวทีส่ดชืน่กบัการตกแตง่ทีส่ดุบตูคิออก

แนวบาหลีนิดๆ ตัวรา้นตั ้งอยู่บนเขาท าให ้

สามารถมองเห็นววิในมมุสงูของภเูก็ตไดอ้ยา่ง

สวยงาม พรอ้มใหบ้รกิารทัง้อาหารหลากหลาย

เมนู เครื่องดื่ม ค๊อกเทล ของหวาน อาหาร

ทานเล่น ฯลฯ อสิระถ่ายรปู เลอืกซือ้เครือ่งดืม่

ตามอัธยาศัย  น าท่ านเดินทางไปถ่ายรูป 

เช็คอินสวยๆที่   Phuket old town  ย่าน

เมอืงเกา่ภูเก็ต สดุคลาสสคิ แวะรา้น โกป้ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิ ยอ้นอดตีเมอืงภเูก็ต 

ของตกแตง่ในรา้นสว่นใหญก่็เป็นของสะสมของครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทีัง้ภาพถ่ายภเูก็ตในอดตี 

รวมไปถงึขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ ไดอ้ารมณ์ของบา้นคนภูเก็ดในอดีตจรงิ ๆ อสิระถ่ายรูปและเลือกซือ้

อาหาร เครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย 

 ชมตกึชโินโปตกุสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมยัทีช่าวจนี

และชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมืองแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตึกที่มีการผสมผสานทัง้ฝ่ัง

ตะวันตกและตะวันออกอยา่งลงตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอ

นาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเก่านี้จะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิ

เล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรอืนสวยๆ การเดนิชมย่านเมอืงเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงภูเก็ต 

ถัดมาเป็น ถนนดบีกุ ซึง่เป็นถนนทีข่นานไปกบัถนนถลางและถนนกระบี ่เป็นทีต่ัง้ของบา้นเรอืนและตกึแถว

เก่าแก่ที่เรียงรายไปตามสองฝ่ังถนน ส าหรับคนที่หลงใหลในความสวยคลาสสคิของอาคารสไตล์โค



                             

โลเนยีล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปนูปัน้ ขอบประต ูหนา้ตา่ง ชอ่งลม บานประต ูซึง่เป็นรปูแบบสถาปัตยกรรม

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของย่านเมอืงเก่าภูเก็ต บรรยากาศของถนนดบีุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวอืหวา แต่บน

ถนนเสน้นีม้ทีีน่่าเทีย่วรา้นน่ารักใหแ้วะน่ังพักและถา่ยรปูตลอดสองฝ่ังถนน ถัดมาสู ่ถนนเยาวราช ศนูยร์วม

ของอาหารคาวหวานไวใ้นยา่นเดยีวกันถนนเสน้นี้จะไดส้ัมผัสกับความหลากหลาย ของตกึชโินโปรตุกสีที่

หาดูไดย้าก ถัดออกมาผ่าน ซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆ มอีาคารสสีันสดใสหลากส ีทัง้ชมพู เหลอืง น ้าเงนิ 

เหมาะกบัการถา่ยภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะซื้อของฝากกนัที ่รา้นคุณแม่จู ้ของฝาก

เมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอยา่ง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต า

สด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่

ทา่อากาศยานภเูก็ต เพือ่เดนิทางกลบั 

21.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AIR ASIA 

(FD) เทีย่วบนิ FD4115 

23.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*********************** 


หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
 
 
 
 
 
 



                             

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 



                             

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

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

