
  
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21767 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวชิลล์ เมืองภูเก็ต พังงา สุดฟินน์... 3 วัน 2 คืน 
ด้าน้้าตื้นเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ โดยเรือ Speed Boat 1 วัน  



วันแรก (1)    ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – จ.พังงา เสม็ดนางชี – จ.ภูเก็ต - นมัสการ            

พระผุด ที่วัดพระทอง – Old Town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – พักโรงแรมภูเก็ต 

เช้า     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  คนขับรถต้อนรับคณะ และพร้อม              
  ออกเดินทาง... 

 
จากนั้น  พาท่านเดินทางไปยังจังหวัดพังงา "เสม็ดนางชี" มหัศจรรย์ความงามของ 
  อ่าวพังงา  
เดินทาง ถึงจุดเช็คอินท่ีต้องไปสักครั้ง ! Land Mark ใหม่ของจังหวัดพังงา นั่นก็คือ “จุด          

 ชมวิวสเม็ดนางชี” ท่านจะได้เห็นวิว แบบ 360 องศาของอ่าวพังงา แหล่งท่องเท่ียว
 อันซีนแห่งจังหวัดพังงา  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านเสม็ดนางชีบูทีค พร้อมชมวิวหลักล้าน 
บ่าย  จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen 

 Thailand) เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ    
 ของภูเก็ต ใกล้ถนนเทพกระษัตรี ท่ีมาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากท่ีวัดมี
 พระพุทธรูปท่ีโผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ วัดพระทอง (วัดพระผุด) ถือได้ว่าเป็น
 ความมหัศจรรย์ระดับอันซีนไทยแลนด์อีกมุมนึงของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดท่ีเก่าแก่ 
 ว่าด้วยต านานศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียง
 พระเกตุมาลา และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเดียวครึ่ งองค์ อันเป็นท่ีมาของชื่อ             
 "วัดพระผุด" 

 
 
 

 



น าท่าน  สู่  “ย่ านเมื อง เก่ า  ถนนถลาง” (Phuket Old Town) พาเดินตามถนน                
 ซอกซอยของ เส้นทางสายประวัติศาสตร์ เสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีส ถนนท่ีนักเดินทาง
 จะต้องมาเช็คอิน เก็บรูปภาพเก๋ๆ ชิคๆ ไว้เป็นท่ีระลึก และ เดินเล่นเยี่ยมชมร้านค้า  
 ซื้อชิมขนมเครื่องดื่ม และให้ท่าน อิสระอาหารเย็น  

 
 

20.00 น.  เข้าเช็คอินท่ีพักโรงแรม 2 คืน ” THE OLD PHUKET “ (4 ดาว)  ดิโอลด์ ภูเก็ต 
 หาดกะรน ตัวโรงแรมมีความเป็นส่วนตัว  บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ติดหาด          
 กะรน หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที่สอง (2)  เมืองภูเก็ต – ทัวร์เกาะพีพี อ่าวหมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ – เข้าพักที่ภูเก็ต  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม  
07.15 - 07.30 น. พร้อมกันท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม เพ่ือออกเดินทางไปยังท่าเรือ Asia Marina  

                                                   



 ภายในเรือมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเช่น เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ผลไม้  เสื้อชูชีพ อุปกรณ์
ด้าน้้าตื้น และหน้ากากด้าน้้า ไว้บริการตลอดทริป 
08.30 น.  ถึงจุดเช็คอินท์ ท่าเรือ Asia Marina เช็ครายชื่อ และรับฟังข้อมูลการเดินทาง

 ท่องเท่ียวเรือจากเจ้าหน้าท่ี (มบีริการชาและกาแฟ) 
09.15 น.   เรือออกเดินทางสู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา 
10.15 น.  ถึงเกาะพีพี  อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายท้าภาพยนต์เรื่อง The Beach ชม            
  ความงามของอ่าวมาหยา ทะเลไทยท่ีสวยติดอันดับโลก และยังเป็นเกาะขนาดใหญ่
  เป็นอันดับสองของหมู่เกาะพีพี สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติซึ่งปกคลุมไปด้วย
  พันธุ์ไม้ชายทะเล หาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใสสีเขียวมรกต  
จากนั้น  เดินทางสูอ่่าวโล๊ะซามะ เพ่ือชมความงามของอ่าว  
เดินทาง สูอ่่าวปิเละ จ๊ัมพ์จากเรือและเล่นน้ าอย่างสนุกสนาน  
หลังจากนั้น มุ่งหน้าสูถ่้้าไวกิ้ง ซึ่งเป็นสถานท่ีเล้ียงนกนางแอ่น 

 
 
12.30 น.  อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ท่ีเกาะพีพีดอน และพักผ่อนเล่นน้ าท่ีบริเวณ
  หน้าชายหาดตามอัธยาศัย 

 
 

เดินทาง สู่อ่าวต้นไทร เพื่อด าน้ าตื้น และชมความสวยงามของปลาหลากสี และปะการัง
 ต่างๆ 

จากนั้น  ออกเดินทางสู่ อ่าวลิง ถ่ายภาพต่างๆ เป็นท่ีระลึก 



จากนั้น  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก ประกอบด้วยหมู่เกาะ 2 เกาะ ซึ่งมีลักษณะ
 คล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีสันทรายเล็ก ๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหิน มีหาดทรายขาว
 สะอาดอยู่ทางด้านหน้าของเกาะ น้ าทะเลใส มีปลาสวยงาม เป็นเกาะท่ี เหมาะ          
 ในการด าน้ าดูปะการัง และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

16.00 น.  น าคณะเดินทางออกจากเกาะไข่นอก เดินทางกลับเมืองภูเก็ต  
16.30 น.  ถึงท่าเรือ Asia Marina น าท่านกลับสู่โรงแรมท่ีพักโดยสวัสดิภาพ และพักผ่อน 
  ตามอัธยาศัย  
เย็น    อิสระอาหารเย็น 
เข้าท่ีพัก โรงแรม ” THE OLD PHUKET “ (4 ดาว)  ดิโอลด์ ภูเก็ต หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม (3)  เมืองภูเก็ต – อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง – รถรับส่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ

  ภูเก็ต  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก (ไม่เกิน 11.00 น.) 
......  พร้อมกันท่ีล๊อบบี้โรงแรม เพื่อออกเดินทางไปยังจากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต  
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ าในแต่ละวัน  

โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิด 19 
 * มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
 * กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเปียก ไว้ใช้ส่วนตัวระหว่างการเดินทาง 

 



สิ่งที่ควรน้าติดตัวไปด้วย : กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจ าตัว
และของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

 

 
 ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
 ร้านเสม็ดนางชี https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique 
 วัดพระทอง (วัดพระผุด) https://thai.tourismthailand.org/Attraction,   
https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php 
 อ่าวปิเละ, อ่าวต้นไทร, อ่าวลิง https://www.thailandtourismdirectory.go.th 
 อ่าวมาหยา www.wikipedia.com 
 ถ้้าไวกิ้ง https://www.museumthailand.com/th 
 หมู่เกาะพีพี, เกาะไข่นอก https://thai.tourismthailand.org 
 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต https://th-th.facebook.com/phuketoldtown 
 โรงแรม ดิ โอลด์ ภูเก็ต http://www.theoldphuket.com/ 
 

 
อัตราค่าบริการ เดินทางได้ทุกวัน เดือน เมษายน – ตุลาคม 2564 

ราคาต่อท่าน (บาท) 
ราคาส้าหรับ  

1 ท่าน  
(พักห้องเดี่ยว)  

รถยนต์ 

ราคาส้าหรับ 
2 - 3 ท่าน 

(พักห้อง 2 - 3ท่าน) 
รถยนต์ 

ราคาส้าหรับ 
4 - 5 ท่าน 

(พักห้อง 2 - 3ท่าน) 
รถตู้ 

ราคาส้าหรับ 
6 - 7 ท่าน 

(พักห้อง 2 - 3ท่าน) 
รถตู้ 

ราคาส้าหรับ 
8 - 9 ท่าน 

พักห้อง 2 - 3 ท่าน) 
รถตู้ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่มท่านละ 

7,599.- 4,999.- 4,299.- 3,999.- 3,799.- 1,800.- 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ดิ โอล์ ภูเก็ต (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า   
2. อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวัน 1 มื้อ) 

https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique
https://thai.tourismthailand.org/Attraction
https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php
https://www.thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.wikipedia.com/
https://www.museumthailand.com/th
https://thai.tourismthailand.org/
https://th-th.facebook.com/phuketoldtown
http://www.theoldphuket.com/


3. ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ทัวร์ด าน้ าเกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ (รวมอุปกรณ์
ด าผิวน้ าตื้น, หน้ากากด าน้ า, เสื้อชูชีพ, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพี, ผลไม้, เครื่องดื่ม, 
ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ และมัคคุเทศก์น าเท่ียว ) และรายการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
4. รถ รับ – ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต – โรงแรม และน าเท่ียว 1 วัน 
5. รถ รับ – ส่งระหว่าง โรงแรม – ท่าเรือ Asia Marina 
6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 
ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่้ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่
คุ้มครองโรคประจ้าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท้าร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระ
เงิน หากแจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหาร  และเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 
2. ค่าเก้าอี้ท่ีชายหาด ค่าอุปกรณ์ด าน้ าลึก ตีนกบ และค่ากิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการท่ี
ระบ ุ
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจังหวัดต่างๆ ไปเมืองภูเก็ต 
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด  
- ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- วันท่ีใช้บริการ 
- ส่งรายละเอียดข้อมูลท้ังหมดมาท่ี ejourneyland@gmail.com 
2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช้าระเงินเต็มจ้านวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังท าการจอง หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขอ
อนุญาตตัดแพคเก็จให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ การช าระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

 
 



การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็น
เหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัน
เดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้ 
2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
หมายเหตุ  
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้า
ของรอบเรือ, สภาพอากาศ และคลื่นลมทะเลต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะด าเนินการ
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท า
ร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  
3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัท
ขนส่ง  เรือบริการ (ความล่าช้าของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อจ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานท่ี
ให้บริการ  ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือท้ังหมด  ผู้เดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย
ความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน 
5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการ
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และ
ปฏิเสธให้บริการ 



 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

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