
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21573 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



 
08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่ทวัร์

ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเช็คอนิ 

 
09.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวดัภูเกต็ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที ่DD10 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็... 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด) มีพระพุทธรูปผุดข้ึนจำกพื้นดินเพียงคร่ึงองค ์เม่ือครำวศึกพระ
เจำ้ปะดุง ยกพลมำตีเมืองถลำง พ.ศ. 2328 ทหำร พม่ำพยำยำมขุดพระผุด เพื่อน ำกลบัไปพม่ำ แต่ขุดลงไปครำว
ใด ก็มีฝงูแตนไล่ต่อย จนตอ้งละควำมพยำยำม ต่อมำ ชำวบำ้นไดน้ ำทองหุ้มพระพุทธรูป ท่ีผุดจำกพื้นดินเพียง
คร่ึงองค ์ดงัปรำกฏอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ ตวัเมืองภูเก็ต แวะถ่ำยรูป ย่านเมืองเก่า ถนนถลำง ถนนเก่ำแก่เส้นหน่ึงของภูเก็ต ท่ีเต็มไปดว้ย

สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ สไตล์ชิโนโปรตุกีสท่ีผสมผสำนเอำควำมเป็นศิลปะตะวนัตกและตะวนัออก เขำ้ไว้

วนัแรก:  กรุงเทพฯ - ภูเกต็ - วดัพระผุด - ย่านเมืองเก่า - วดัฉลอง 



ด้วยกันอย่ำงกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของเมืองภูเก็ต สวยงำม และถือได้ว่ำเป็นจุดส ำคญัท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ไดท่ี้ตอ้งมำเยือน เรำจะไดเ้ห็นวฒันธรรมท่ีรุ่งเรือง จำกหลำกหลำยเช้ือชำติท่ีถนนเส้นน้ี ไม่วำ่
จะเป็น ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยโุรป จำกสถำปัตยกรรมในถนนเส้นน้ี 

 

  
 

 จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงไปยงั วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม วดัคู่บำ้นคู่เมืองภูเก็ต ถำ้ใครมำภูเก็ตจะตอ้ง
มำแวะนมสักำร หลวงพอ่แช่ม แห่งวดัฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตวัเอง อีกทั้งท่ีวดัฉลองแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ 
พระมหำธำตุเจดียพ์ระจอมไทยบำรมีประกำศ เป็นท่ีประดิษฐสถำนของพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจำ้ท่ี
น ำมำจำกศรีลงักำ วดัฉลองแห่งน้ีเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวในภูเก็ตอีกแห่งท่ีใครๆท่ีมำเท่ียวภูเก็ตจะตอ้งมำวดัแห่ง
น้ี เร่ืองรำวควำมศกัด์ิสิทธ์ิ กิตติศพัทใ์นกำรรักษำโรค บุญญำบำรมี และเมตตำธรรมท่ีสูงส่งของหลวงพ่อท ำให้
มีผูเ้ล่ือมใสศรัทธำเป็นอนัมำก เล่ำกนัวำ่ในขณะท่ีท่ำนมีชีวิตอยูน่ั้น ถึงกบัมีผูท่ี้รอปิดทองตำมแขนและขำของ
ท่ำน จนแลดูเหลืองอร่ำมไปทัว่รำวกบัปิดทองพระพุทธรูป และแมว้ำ่หลวงพ่อแช่มจะมรณภำพเป็นเวลำนบั
หน่ึงร้อยปีมำแลว้ก็ตำม ช่ือเสียงเกียรติคุณและบำรมีของท่ำนก็อยูใ่นควำมทรงจ ำของผูค้นสืบมำ ทุกวนัน้ีหลวง
พ่อแช่มยงัคงเป็นท่ีพึ่งพำทำงจิตใจให้กบัชำวภูเก็ต และชำวไทยทัว่ทุกภำคหรือแมแ้ต่เพื่อนบำ้นผูม้ำเยือน
ดินแดนไข่มุกแห่งอนัดำมนัน้ีเสมอ 

 

   
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อนัดามนัตรา รีสอร์ต แอนด์ วิลลา ภูเกต็ (ANDAMANTRA RESORT 

AND VILLA PHUKET) หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
 



   
 

   
 
 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนสู่ ท่ำเรืออ่ำวฉลอง... 

 ออกเดินทำงท่องทะเลอนัดำมนัโดย เรือใบคาตามารัน (Catamaran) แบบส่วนตัว 

 น ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ เกาะไม้ท่อน หรือเกำะฮนันีมูน (Honeymoon Private Island) ท่ีคุณจะตอ้งหลงใหลหำด

ทรำยขำวละเอียด และน ้ ำทะเลใสดุจกระจก ด ำน ้ ำท่ีเกำะไมท้่อน ชมควำมงำมของทะเลท่ีสมบูรณ์ หำกอำกำศ
ดีๆ ระหวำ่งล่องเรืออำจจะเจอฝงูปลำโลมำ เพื่อถ่ำยรูปเป็นท่ีละลึกดว้ย  

 (ทั้งนีโ้อกาสในการเห็นปลาโลมามากน้อยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 
 

  
 

 จำกนั้นเรำเดินทำงต่อไปยงั เกาะเฮ...เป็นเกำะเล็กๆ เกำะหน่ึง ตั้งอยูท่ำงใตสุ้ดของจงัหวดัภูเก็ต  
 เป็นเกำะท่ีมีหำดทรำยอนัขำวละเอียด มีปะกำรังน ้ำต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ น ้ ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลำแหวก วำ่ย

มำกมำย โลกใตน้ ้ ำท่ีอยูท่ำงดำ้นตะวนัตก มีปะกำรังสมอง ปะกำรังผกักำด ปะกำรังเขำกวำงปะกำรังจำน เป็น 

      วนัที่สอง:  อ่าวฉลอง - เกาะไม้ท่อน - เกาะเฮ - แหลมพรหม 



แนวยำว และเหล่ำปลำน้อยใหญ่ หลำกสีสันสวยงำม เช่น ปลำผีเส้ือ ปลำโนรี ปลำนกแก้ว ปลำสินสมุทร 
สำมำรถ ด ำน ้ ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ำกำกด ำน ้ ำและท่อหำยใจก็สำมำรถเห็นโลกใตท้ะเลท่ีสวยงำม ดำ้นหลงั
ของเกำะยงัมี ชำยหำดสวย ขำวสะอำด น ้ำทะเลใส ก็เหมำะแก่ผูท่ี้ตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวั 

 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั  
 หลงัอ่ิมอร่อยกบัอำหำรกลำงวนั ให้ท่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยับนชำยหำดเกำะเฮ เช่น อำบแดด, วำ่ยน ้ ำ, ด ำผิว

น ้ ำดูแนวปะกำรัง หรือเลือกสนุกกบักิจกรรมกีฬำทำงน ้ ำมำกมำยเช่น ด ำน ้ ำลึกจำกริมหำด, เดินชมปะกำรังใต้
ทะเล, เรือลำกร่ม,เรือลำกกลว้ย และ พำยแคนู (กิจกรรมดวักล่ำวน้ีไม่รวมในรำคำโปรแกรมทวัร์) 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนกลบัสู่ภูเก็ต... 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมอำทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดในเมืองไทย แหลมพรหม ซ่ึงตั้งอยูส่่วนใตสุ้ดของเกำะภูเก็ต 
โดยลกัษณะของแหลมแห่งน้ี จะเป็นเนินดินลดระดบัยื่นลงไปในทะเล ร่วมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก พกัผอ่นชมวิว
ตำมอธัยำศยั สำมำรถเดินไปไดถึ้งปลำยแหลม มีทำงเดินลงไปท่ีดำ้นล่ำง เม่ือลงไปท่ีดำ้นล่ำงจะเห็นน ้ ำทะเลสี
เขียวมรกต เวลำมีคล่ืนซดัเขำ้มำกระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสีขำวดูสวยงำม 

 

  
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั อนัดามนัตรา รีสอร์ต แอนด์ วิลลา ภูเกต็ (ANDAMANTRA RESORT 

AND VILLA PHUKET) หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
 



   
 

   
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนลงเรือสู่ เกาะปันหยี เป็นเกำะเล็กๆ ท่ีน่ีถือเป็นเกำะท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัพงังำ เพรำะ
เกำะปันหยีเป็นเกำะท่ีมีชุมชนชำวประมงโบรำณอำศยัอยู่กว่ำ 200 ปีมำแลว้ ดว้ยกำรตั้งหมู่บำ้นบริเวณพื้นท่ี
รำบริมชำยฝ่ังของเกำะเป็นท่ีหลบฝน มีกำรสร้ำงบำ้นโดยกำรยกพื้นสูงเหนือน ้ ำ ชำวบำ้นส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 
ภำยในบริเวณเกำะจึงไดมี้กำรสร้ำงมสัยิดให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของผูค้น รวมทั้งมีกำรสร้ำงแพส ำหรับใชเ้ล่น
ฟุตบอลบนน ้ ำอีกด้วย ถือเป็นอีกหน่ึงเกำะท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีเป็นมิตร ควำมเงียบสงบของเกำะจึงเป็นแรง
ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทำงไปเท่ียวท่ีเกำะอีกดว้ย 

  
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 หลงัอำหำรกลำงวนัน ำคณะล่องเรือต่อชม เขาพิงกัน เป็นเกำะท่ีอยู่บนหำด เหตุท่ีช่ือน้ีเพรำะภูเขำหินแตก
ออกจำกกนั หินท่ีเล็กกวำ่เล่ือนลงมำ ฐำนจมลงไปในดินแยกห่ำงจำกกนั ส่วนดำ้นบนยงัคงพิงกนัอยู ่ดำ้นหลงั

ของเขำพิงกนัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงำม มองออกไปในทะเลจะเห็น เขาตะปู มีลกัษณะเหมือนตะปู อยู่กลำงน ้ ำ 

      วนัที่สาม:  เกาะปันหย ี- เขาพงิกนั - เขาตะปู - ช้อปป้ิง - กรุงเทพฯ 



หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ “เกำะเจมส์บอนด์” สถำนท่ีถ่ำยท ำหนงัเร่ืองเจมส์บอนด์อนัโด่งดงั จนไดข้นำมนำมอีก
ช่ือวำ่ James Bond Island เกำะตะปูเป็นเกำะเด่ียว รูปร่ำงเหมือนตะปูตำมช่ือเพรำะส่วนบนกวำ้งแลว้คอดลง
ตรงฐำนอนัเกิดจำกกำรกดัเซำะของน ้ำทะเล  

 

  
 

ก่อนกลบัน าท่านอสิระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย ณ ร้านขายของฝากของทีร่ะลกึ... 
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่...สนามบินภูเกต็ 
17.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ … โดยสายการบิน NOK AIR เทีย่วบินที ่DD09 
18.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการ 
ส าหรับผู้ใหญ่/เดก็  

ราคา 14,900 บาท/ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
พกัห้องเดียว เพิม่ท่านละ 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินนกแอร์ 
2. ค่ำภำษีเช้ือเพลิง และสนำมบิน 
3. ค่ำท่ีพกั ตำมท่ีระบุในโปรแกรม หรือระดบัเทียบเท่ำ 
4. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศ พร้อมคนขบั 
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
6. ค่ำเคร่ืองด่ืม และของวำ่ง บริกำรบนรถระหวำ่งเดินทำง 
7. ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
8. ค่ำประกนักำรเดินทำง 
9. ค่ำมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว  

 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
1. ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่ำใชจ่้ำยนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสั่งเพิ่ม เช่นโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำร์, 

ใชจ่้ำยส่วนตวั ฯลฯ  

3. ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 300 บาท 
 
เง่ือนไขการจองทวัร์และช าระเงิน 

ช าระเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ท่าน หลงัจำกกำรท ำกำรจองภำยใน 24 ชัว่โมง 

และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป   คืนเงินค่ำทวัร์บำงส่วนโดยหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนตำมจริง 
- ยกเลิกก่อนเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำมดัจ ำทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (ถำ้มี) 
- ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง  ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำทวัร์เตม็จ ำนวน 

 
หมายเหตุ 

- กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนข้ึนไป 
- บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่อำจแกไ้ขได ้
- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดกำรยำนพำหนะ กำรยกเลิกเท่ียวบิน กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน ภยั

ธรรมชำติ กำรเมือง จลำจล ประทว้ง ค ำำงของเจำ้หน้ำท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ 
หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ
จำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 

- กำรงดใชบ้ริกำรใดบริกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะ ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องบริกำร
คืนได ้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 



 
 


