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รหัสโปรแกรม : 27342 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
   

PHUKET LUXURY YACHT  

3 วนั 2 คืน 
วนัท่ีหน่ึง สนามบินภเูก็ต – ยา่นเมืองเกา่ภเูก็ต (ไพรเวท) – ลอ่งเรือยอรช์             

ซนัเซ็ทดินเนอร ์(จอยทวัร)์                                            (-/-/เย็น)                                   

xx.xx น. รันสนามบินภเูก็ต ออกเดินทางไป ย่านเมืองเก่าภเูก็ต ถนนถลาง ชมสถาปัตยกรรม                                 

ตึกชโินโปรตกุีส ชมเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทานอาหารพื้นเมือง นัง่จิบ

กาแฟ ทานไอศกรีม ผอ่นคลายใหห้ายเหนือ่ยจากการท างาน 

  

XX.XX น. เช็คอินเขา้สู่โรงแรมที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย พกัผอ่นตามอัธยาศัย     

15.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พกั มุง่หนา้สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง 

16.30 น. ลงเรือยอรช์ ออกจากท่าเรืออ่าวฉลองมุง่หนา้สู่แหลมพรหมเทพ 
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17.15 น. ถึงแหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงามของทอ้งทะเลยามเย็น 

17.50 น. ล่องเรือผา่นจดุชมวิวอ่าวยะนุย้ พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศ 

    

18.00 น. ล่องเรือไปยังแหลมพรหม แหลมกระทิง ชมพระอาทิตยต์ก ดินเนอร ์(มื้อที่ 1) (สเต็กไก่ 

ชาชมิิ  จิบไวน)์ ฟังเพลง ถ่ายรปูสวยๆ      

         

19.00 น. ล่องเรือกลบัท่าเรืออ่าวฉลอง ระหว่างทางด่ืมด า่บรรยากาศของยามค า่คืน 
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20.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มุง่หนา้กลบัโรงแรมที่พกั 

20.30 น. ถึงโรงแรมที่พกั พักผอ่นตามอัธยาศัย  

 

วนัท่ีสอง เกาะเฮ  (จอยทวัร)์                                                                  (เชา้/-/เย็น)                                   

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 2)  

.  อิสระอาหารเที่ยง 

11.00 น. รถรับจากโรงแรมที่พกัไปท่าเรืออ่าวฉลอง ลงเรือยอรช์มุง่หนา้สู่เกาะเฮ 

  

  

xx.xx น. ถึงเกาะเฮ เพลิดเพลินกับกิจกรรมด าน า้ตื้น ชมปลาและปะการังใตท้อ้งทะเล 

            

 ขึน้เกาะเฮพกัผอ่นตามอัธยาศัยบนชายหาด เชน่ นอนอาบแดด ว่ายน า้ ถ่ายภาพสนกุ  

 กบักิจกรรรมทางน า้ 
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18.00น.  รับประทานอาหารเย็น แบบบฟุเฟ่ต ์บนเรอืยอรช์ (มื้อที่ 3) พรอ้มชมบรรยากาศความ

  สวยงามของทอ้งทะเล (ขา้ว คัว่กล้ิงไก่ ผดัผกัรวม ไขล่กูเขย ไก่ทอด ผลไม)้ 

   

ทวัรเ์สริมส าหรบัทรปิเกาะเฮ     

คายคั 30 นาที 1 ล า สามารถนัง่ได ้2 ท่าน ราคาล าละ 700 บาท  

 

Paddle Board ราคาต่อท่าน ท่านละ 700 บาท 

 

พาราเซลลิ่ง ราคาต่อท่าน ท่านละ 1200 บาท 
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Banana Boat   1 ล า สามารถนัง่ได ้3-4 ท่าน ท่านละ 600 บาท 

 

19.00 น.      ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง มุง่หนา้กลบัโรงแรมที่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

        

วนัท่ีสาม มาดบูวั - ชอ้ปป้ิง – สนามบินภเูก็ต  (ไพรเวท)                      (เชา้/-/-)                 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 4) อิสระพกัผอ่น ตามอัธยาศัย 

xx.xx น. ไปจิบกาแฟ ที่ มาดบูัว  เป็นคาเฟ่ที่มีจดุเดน่ที่ตรงเป็นสวนบัวสาย  

 พนัธุว์ิกตอเรียหรือบัวกระดง้ ซ่ึงเป็นบัวท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในตระกลูบัว 

   

   

xx.xx น.      ออกเดินทาง แวะชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากของท่ีระลึก มุง่หนา้สู่สนามบิน 

xx.xx น. ถึงสนามบินภเูก็ต เช็คอิน ฝากสมัภาระ  
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................................................จบโปรแกรม............................................................ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

โรงแรม เพิรล์ ตวัเมืองภเูก็ต (คนไทย) 

โรงแรม/Period 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน พกัต่อเพ่ิมคืนละ 

โรงแรมเพิรล์ 

(ตอนน้ี- 31ต.ค. 66) 

6,000

บาท/ท่าน 

5,300

บาท/ท่าน 

5,100

บาท/ท่าน 

4,990

บาท/ท่าน 
1,400 บาท/คืน 

ต่างชาติเพ่ิม ท่านละ 200 บาท 

บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) 

โรงแรม/Period 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน พกัต่อเพ่ิมคืนละ 

บียอน (ตอนน้ี- 31

ต.ค. 66) 

7,000 

บาท/ท่าน 

6,300 

บาท/ท่าน 

6,100 

บาท/ท่าน 

5,900 

บาท/ท่าน 

2,200 บาท/คืน 

บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) 

โรงแรม/Period 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน พกัต่อเพ่ิมคืนละ 

บียอน (9 ม.ค. 

66 -31 มี.ค. 66) 

7,900 

บาท/ท่าน 

7,200 

บาท/ท่าน 

7,000 

บาท/ท่าน 

6,800 

บาท/ท่าน 

2,800 บาท/ท่าน 

บียอน (1 เม.ย. 66 

31 ต.ค. 66) 

6,700 

บาท/ท่าน 

6,000 

บาท/ท่าน 

5,800 

บาท/ท่าน 

5,600 

บาท/ท่าน 
1,600 บาท/ท่าน 
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รวมบริการ 

✓ รถบริการตามโปรแกรม 

✓ ที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2–3 ท่าน) 

✓ อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ 

✓ ล่องเรือยอรช์ ซันเซ็ทดินเนอร ์

✓ เกาะเฮ โดยเรือยอรช์  

✓ ไดรเ์วอรไ์กด ์

✓ ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมอทุยาน ฯ 

✓ ประกนัภยันกัท่องเที่ยวแบบ
กลุ่ม วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

 

 

 

ไม่รวมบริการ 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 อาหารที่ลกูคา้สัง่เอง 

 ตัว๋เครื่องบินไปกลบั 

*** โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ *** 

  

.  
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โรงแรมเพิรล์ ตวัเมืองภเูก็ต 

   

  

 

บียอนด ์ป่าตอง รีสอรท์ หาดป่าตอง 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ 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

