
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21571 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 
06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ันที ่4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์แถว F 

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เจา้หนา้ท่ีทวัร์ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ 
และเช็คอิน 

 
08.05 น. ออกเดินทางสู่จังหวดัภูเกต็ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที ่PG271 
09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็... 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด) มีพระพุทธรูปผุดข้ึนจากพื้นดินเพียงคร่ึงองค ์เม่ือคราวศึกพระ
เจา้ปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหาร พม่าพยายามขุดพระผุด เพื่อน ากลบัไปพม่า แต่ขุดลงไปคราว
ใด ก็มีฝงูแตนไล่ต่อย จนตอ้งละความพยายาม ต่อมา ชาวบา้นไดน้ าทองหุ้มพระพุทธรูป ท่ีผุดจากพื้นดินเพียง
คร่ึงองค ์ดงัปรากฏอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

วนัแรก:           กรุงเทพฯ - ภูเกต็ - วดัพระผุด - ย่านเมืองเก่า - วดัฉลอง - แหลมพรหม 



 น าท่านเขา้สู่ ตวัเมืองภูเก็ต แวะถ่ายรูป ย่านเมืองเก่า ถนนถลาง ถนนเก่าแก่เส้นหน่ึงของภูเก็ต ท่ีเต็มไปดว้ย
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ สไตล์ชิโนโปรตุกีสท่ีผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวนัตกและตะวนัออก เขา้ไว้
ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองภูเก็ต สวยงาม และถือได้ว่าเป็นจุดส าคญัท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ไดท่ี้ตอ้งมาเยือน เราจะไดเ้ห็นวฒันธรรมท่ีรุ่งเรือง จากหลากหลายเช้ือชาติท่ีถนนเส้นน้ี ไม่วา่
จะเป็น ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยโุรป จากสถาปัตยกรรมในถนนเส้นน้ี 

 

  
 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยงั วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม วดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต ถา้ใครมาภูเก็ตจะตอ้ง
มาแวะนมสัการ หลวงพอ่แช่ม แห่งวดัฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตวัเอง อีกทั้งท่ีวดัฉลองแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ 
พระมหาธาตุเจดียพ์ระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นท่ีประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ท่ี
น ามาจากศรีลงักา วดัฉลองแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในภูเก็ตอีกแห่งท่ีใครๆท่ีมาเท่ียวภูเก็ตจะตอ้งมาวดัแห่ง
น้ี เร่ืองราวความศกัด์ิสิทธ์ิ กิตติศพัทใ์นการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมท่ีสูงส่งของหลวงพ่อท าให้
มีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาเป็นอนัมาก เล่ากนัวา่ในขณะท่ีท่านมีชีวิตอยูน่ั้น ถึงกบัมีผูท่ี้รอปิดทองตามแขนและขาของ
ท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทัว่ราวกบัปิดทองพระพุทธรูป และแมว้า่หลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานบั
หน่ึงร้อยปีมาแลว้ก็ตาม ช่ือเสียงเกียรติคุณและบารมีของท่านก็อยูใ่นความทรงจ าของผูค้นสืบมา ทุกวนัน้ีหลวง
พ่อแช่มยงัคงเป็นท่ีพึ่งพาทางจิตใจให้กบัชาวภูเก็ต และชาวไทยทัว่ทุกภาคหรือแมแ้ต่เพื่อนบา้นผูม้าเยือน
ดินแดนไข่มุกแห่งอนัดามนัน้ีเสมอ 

 

   
 

 น าท่านเดินทางสู่จุดชมอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดในเมืองไทย แหลมพรหม ซ่ึงตั้งอยูส่่วนใตสุ้ดของเกาะภูเก็ต 
โดยลกัษณะของแหลมแห่งน้ี จะเป็นเนินดินลดระดบัยื่นลงไปในทะเล ร่วมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก พกัผอ่นชมวิว



ตามอธัยาศยั สามารถเดินไปไดถึ้งปลายแหลม มีทางเดินลงไปท่ีดา้นล่าง เม่ือลงไปท่ีดา้นล่างจะเห็นน ้ าทะเลสี
เขียวมรกต เวลามีคล่ืนซดัเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม 

 

  
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้า สู่โรงแรมที่พัก ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช (PHUKET 

MARRIOTT RESORT & SPA, MERLIN BEACH) หรือระดับเทยีบเท่า 5 ดาว 

 
 

    
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง... 

 ออกเดินทางท่องทะเลอนัดามนัโดย เรือใบคาตามารัน (Catamaran) แบบส่วนตัว 

      วนัที่สอง:  อ่าวฉลอง - เกาะไม้ท่อน - เกาะเฮ 



 น าท่านมุ่งหนา้สู่ เกาะไม้ท่อน หรือเกาะฮนันีมูน (Honeymoon Private Island) ท่ีคุณจะตอ้งหลงใหลหาด

ทรายขาวละเอียด และน ้ าทะเลใสดุจกระจก ด าน ้ าท่ีเกาะไมท้่อน ชมความงามของทะเลท่ีสมบูรณ์ หากอากาศ
ดีๆ ระหวา่งล่องเรืออาจจะเจอฝงูปลาโลมา เพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีละลึกดว้ย  

 (ทั้งนีโ้อกาสในการเห็นปลาโลมามากน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 
 

  
 จากนั้นเราเดินทางต่อไปยงั เกาะเฮ...เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหน่ึง ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของจงัหวดัภูเก็ต  
 เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายอนัขาวละเอียด มีปะการังน ้าต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ น ้ าทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก วา่ย

มากมาย โลกใตน้ ้ าท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตก มีปะการังสมอง ปะการังผกักาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น 
แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเส้ือ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร 
สามารถ ด าน ้ าแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากด าน ้ าและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใตท้ะเลท่ีสวยงาม ดา้นหลงั
ของเกาะยงัมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น ้าทะเลใส ก็เหมาะแก่ผูท่ี้ตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  
 หลงัอ่ิมอร่อยกบัอาหารกลางวนั ให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยับนชายหาดเกาะเฮ เช่น อาบแดด, วา่ยน ้ า, ด าผิว

น ้ าดูแนวปะการัง หรือเลือกสนุกกบักิจกรรมกีฬาทางน ้ ามากมายเช่น ด าน ้ าลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้
ทะเล, เรือลากร่ม,เรือลากกลว้ย และ พายแคนู (กิจกรรมดวักล่าวน้ีไม่รวมในราคาโปรแกรมทวัร์) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ภูเกต็... 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 



 น าท่านเข้า สู่โรงแรมที่พัก ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช (PHUKET 
MARRIOTT RESORT & SPA, MERLIN BEACH) หรือระดับเทยีบเท่า 5 ดาว 

 

 
 

    
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเทีย่วอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั...(เรือสปีดโบ๊ท) 

 น าท่านสู่ เกาะปายู ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เป็นเกาะท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมด าน ้ าดูปะการัง 
มีจุดด าน ้าลึก-ต้ืนหลายจุด มีแนวปะการังท่ีสวยงามปลาท่ีหลากหลาย ส่วนดา้นตะวนัตกเป็นหนา้ผาสูงชนั ไม่
มีแนวปะการังท่ีชดัเจน ข้ึนกระจายเป็นกระจุกอยูท่ ัว่เกาะ ใหท้่านสนุกสนานกบัการด าน ้ าดูปลา ชมปะการังใต้
ทอ้งทะเลต่ืนตาต่ืนใจกบัฝงูปลานานาชนิด 

 น าท่านมุ่งหนา้สู่ เกาะเมี่ยง ท่านสามารถด่ืมด ่า และชมทศันียภาพบนชายหาด บริเวณเกาะท่านจะไดพ้บกบั
คา้งคาวแม่ไก่เกาะอยูต่ามตน้ไม ้และนกชาปิไหน ซ่ึงเป็นนกท่ีหาไดย้ากมากชนิดหน่ึงในประเทศไทย 

  

      วนัที่สาม:  เกาะปายู - เกาะเมี่ยง - เกาะสิมิลนั - พงังา 



  
 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ เกาะสิมิลนั... 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  

 หลงัอาหารกลางวนัเพลิดเพลินบน เกาะสิมิลนั สถานท่ีตั้งของ "หินเรือใบ" หรือ "Sail Rock" จุดชมวิวอนั

เป็นท่ีเล่ืองช่ือ สามารถมองเห็นวิว "อ่าวเกือก" หรือ "Donald Duck Bay" ซ่ึงโอบลอ้มไปดว้ยกองหินขนาด
ใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถวา่ยน ้า และอาบแดดบนหาดทรายสีขาว  

 

  
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดพังงา หรือสมญานามท่ีว่า ดินแดนแห่งป่าเกาะ หน่ึงในจงัหวดั
หน่ึงของประเทศท่ีเต็มไปดว้ย สถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทั้งธรรมชาติแบบทอ้งทะเล โดยเฉพาะกลุ่มเกาะ
สวยงามน้อยใหญ่ท่ีวางตวัเรียงรายอยู่อย่างสวยงามในทะเลอนัดามนั รวมทั้งยงัมีพื้นท่ีป่าชายเลนหนาแน่น 
และอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัเต็มไปดว้ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะความ
หลากหลายของผูค้น ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวเล เป็นตน้ 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั เลอ เมริเดียน เขาหลกั รีสอร์ต แอนด์ สปา (LE MERIDIEN KHAO 
LAK RESORT & SPA) หรือระดับเทยีบเท่า 5 ดาว 

 



  
 

   
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เกาะปันหยี เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีน่ีถือเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัพงังา เพราะเกาะ
ปันหยเีป็นเกาะท่ีมีชุมชนชาวประมงโบราณอาศยัอยูก่วา่ 200 ปีมาแลว้ ดว้ยการตั้งหมู่บา้นบริเวณพื้นท่ีราบริม
ชายฝ่ังของเกาะเป็นท่ีหลบฝน มีการสร้างบา้นโดยการยกพื้นสูงเหนือน ้ า ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ภายใน
บริเวณเกาะจึงไดมี้การสร้างมสัยิดให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของผูค้น รวมทั้งมีการสร้างแพส าหรับใชเ้ล่นฟุตบอล
บนน ้ าอีกดว้ย ถือเป็นอีกหน่ึงเกาะท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีเป็นมิตร ความเงียบสงบของเกาะจึงเป็นแรงดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวท่ีเกาะอีกดว้ย 
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 หลงัอาหารกลางวนัน าคณะล่องเรือต่อชม เขาพิงกัน เป็นเกาะท่ีอยู่บนหาด เหตุท่ีช่ือน้ีเพราะภูเขาหินแตก
ออกจากกนั หินท่ีเล็กกวา่เล่ือนลงมา ฐานจมลงไปในดินแยกห่างจากกนั ส่วนดา้นบนยงัคงพิงกนัอยู ่ดา้นหลงั

ของเขาพิงกนัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็น เขาตะปู มีลกัษณะเหมือนตะปู อยู่กลางน ้ า 

      วนัที่ส่ี:  เกาะปันหย ี- เขาพงิกนั - เขาตะปู - กรุงเทพฯ 



หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “เกาะเจมส์บอนด์” สถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ืองเจมส์บอนด์อนัโด่งดงั จนไดข้นามนามอีก
ช่ือวา่ James Bond Island เกาะตะปูเป็นเกาะเด่ียว รูปร่างเหมือนตะปูตามช่ือเพราะส่วนบนกวา้งแลว้คอดลง
ตรงฐานอนัเกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเล  

 

  
 

ก่อนกลบัน าท่านอสิระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย ณ ร้านขายของฝากของทีร่ะลกึ... 
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่...สนามบินภูเกต็ 
19.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ … โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบินที ่PG278 
20.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการ 
ส าหรับผู้ใหญ่/เดก็  

ราคา 17,900 บาท/ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
พกัห้องเดียว เพิม่ท่านละ 5,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  
2. ค่าภาษีเช้ือเพลิง และสนามบิน 
3. ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือระดบัเทียบเท่า 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ พร้อมคนขบั 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
6. ค่าเคร่ืองด่ืม และของวา่ง บริการบนรถระหวา่งเดินทาง 
7. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. ค่าประกนัการเดินทาง 
9. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  

 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสั่งเพิ่ม เช่นโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์, 

ใชจ่้ายส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 400 บาท 
 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์และช าระเงิน 

ช าระเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ท่าน หลงัจากการท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป   คืนเงินค่าทวัร์บางส่วนโดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
- ยกเลิกก่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่ามดัจ าทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
- ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน 

 
หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป 
- บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้
- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดการยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าางของเจา้หน้าท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ 
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

- การงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องบริการ
คืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 


