
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค. - พ.ค.63 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ภเูก็ต – พระผดุ – อนสุาวรยีท์า้วเทพกษตัร ีทา้วศรสีนุทร – เกาะไข ่  

04.30 น.      คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 2 ชั �น 3  เคาน์เตอรส์ายการบนิ นกแอรโ์ดยเจา้หนา้ที�

จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสัมภาระ 

06.10 น.        เหนิฟ้าสูจ่ังหวัดภเูก็ตโดยสายการบนินกแอรเ์ที�ยวบนิที� DD7510 
07.30 น. ถงึจงัหวัดภเูก็ตเก็บสัมภาระขึ�นรถตูป้รับอากาศออกเดนิทาง 

พาทกุทา่นนมัสการพระพุทธรปูที�มคีวามสําคัญของจังหวัด 
ภเูก็ตอกีองคห์นึ�งคอืพระผดุที�วดัพระทองเป็น พระพุทธรูป 
ที�สรา้งไวเ้พยีงครึ�งองคแ์ละมปีระวัตทิี�น่าสนใจ 

10.00น. นําทา่นกราบสกัการะอนสุาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ีทา้วศรสีนุทร 
เป็นวรีสตรไีทยที�ป้องกนัเมอืงถลางใหพ้น้จากขา้ศกึไดใ้น 
สงครามเกา้ทัพ สมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ทา้วเทพกระษตัร ีมชีื�อเดมิว่า "ทา่นผูห้ญงิจัน" ทา้ว
ศรสีนุทร เป็นนอ้งมชีื�อเดมิวา่ "คณุมกุ" ทั �งสองเป็นบตุรขีองจอมรั�งเจา้เมอืงถลาง  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ. รา้น อาหาร หลังอาหาร นําทา่นเขา้โรงแรม ภูเก็ตซติ ี� หรือ
เทยีบเทา่ เปลี�ยนชดุสําหรับลงเลน่นํ�า นําทา่นขึ�นรถตูอ้อกเดนิทางสูท่า่เรอื 

13.30น. เดนิทางถงึทา่เรอื เชค็อนิและรับอปุกรณ์ดํานํ�า มบีรกิารเครื�องดื�ม ชา กาแฟ อาหารวา่ง 

14.00น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่เกาะไข่ใน โดยเรอืสปีดโบ๊ท ดํานํ�าตื�นชมปะการัง และฝูงปลาสวยงาม

หลายชนิด ไดเ้วลาออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุย้ สนุกสนานกับกจิกรรมดํานํ�าตื�นชม

ปะการัง และฝูงปลาสวยงาม หลากหลายชนดิ หรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย และออกเดนิทางจาก

เกาะไขนุ่ย้ ไปยงัเกาะไขน่อก พักผ่อนเลน่นํ�าและชมความสวยงามของขายหาด ไดเ้วลานําทา่น

กลับสูท่า่เรอืฝั�งภเูก็ต 

17.30น. นําทา่นกลับเขา้ที�พัก โรงแรม ภเูก็ตซติ ี� (อสิระอาหารเย็น)พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 



วนัที�สอง  ภเูก็ต – พพี ี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        
08.30 น. พาทกุทา่นเดนิทางไปยงัทา่เรอื ลงเรอืลําใหญอ่อกเดนิทางไปเกาะพพี ีถงึอา่วมาหยาใหท้กุทา่น

ลงสัมผัสนํ�าทะเลที�ใสสะอาด หลังจากนั�นขึ�นเรอืลําเดมิพาเขา้ไปยังเกาะ พ ีพ ีหมูเ่กาะ พพีเีป็น
หมูเ่กาะกลางทะเลเดมิชาวเลเรยีกหมูเ่กาะนี�วา่ “ปเูลาปิอาปิ”ประกอบไปดว้ยเกาะ 6 เกาะคอื พี
พเีล พพีดีอน เกาะยงู เกาะไมไ้ผ ่เกาะบดิะนอก เกาะบดิะใน  
ซึ�งแตล่ะเกาะมหีาดทรายสวยนํ�าทะเลใส  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3) ณ รา้นอาหารบนเกาะ  
พ ีพ ี(บฟุเฟท)์หลังอาหารใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบั 
การเลน่นํ�าทะเลบนเกาะ พ ีพ ีหรอืบางทา่นอาจจะเดนิขึ�น 
จดุชมววิชมความงามของอา่วตา่งๆที�สวยงามมากๆ 

14.30 น. พรอ้มออกเดนิทางจากทา่เรอื พ ีพ ีมุง่สูเ่กาะภเูก็ต 

17.00 น. ถงึเกาะภเูก็ตพาทกุทา่นมุง่สู ่สูจ่ดุชมววิ  

แหลมพรหมเทพซึ�งเป็นจดุชมพระอาทติยต์กที�สวยงาม 

ที�สดุโดยถูกขนานนามวา่ ไขม่กุแหง่อนัดามนั 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารนําทา่นเขา้กลับสูท่ี�พัก พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัที�สาม  ภเูก็ต  – วดัฉลอง – หาซื�อของฝาก – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหาร CHECK OUT  ออกจากโรงแรมที�พัก  
ออกเดนิทาง 

10.00 น. นําทา่นถงึ วดัไชยธาราราม เดมิชื�อ วดัฉลอง ตั �งอยู ่อําเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต ใน สมยั
รัชกาลที� 5 พระครวูสิทุธวิงศาจารยญ์าณมนุี (แชม่) เป็นเจา้อาวาส มชีื�อเสยีงการปรุง
สมนุไพร และรกัษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดกูหกั ปัจจุบนัพระครวูสิทุธวิงศาจารยญ์าณมนุีได ้
มรณภาพแลว้ เป็นพระที�ชาวภเูก็ตมคีวามศรัทธาและเลื�อมใสมาก หลังจากนั�น พาทกุทา่นเลอืก
ซื�อของฝากเมอืงภเูก็ต  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (6 )ณ รา้นอาหาร  หลังอาหาร  นําทา่นหาซื�อของฝาก รา้นแมจู่ ้

14.00น  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.25น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 7507 

18.20 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

*********************************** 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่เครื�องบนิ กรงุเทพฯ-ภเูก็ต-กรงุเทพฯ 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ   - คา่ที�พักที�  2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )  
 - คา่อาหาร 6 มื�อ   - คา่เรอืนําเที�ยวเกาะไข/่เกาะพพี ี   

- คา่มัคคเุทศก ์  - คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ  
 - คา่นํ�าดื�ม ของวา่ง  - คา่ประกนัการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 

วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 

วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 

วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

10,900 1,800 



 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  

- คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ที�จา่ย    
- คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ทา่นเรยีกสั�งเป็นพเิศษ  
- คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
***** คา่ธรรมเนียมเขา้ชมของชาวตา่งชาตทิี�เพิ�ม **** 
 
 

เง ื�อนไขการจอง  
- มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไว ้
แลว้ทั �งหมด 

 
 

 
หมายเหต ุ รายการทอ่งเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัหมูค่ณะ เวลา 

ระยะทาง ธรรมชาตทิ ั�งนี�ยงัคงรกัษามาตรฐานในการบรกิาร เพื�อใหท้า่นเกดิความสขุใน
การทอ่งเที�ยว  

  
 
 

**คา่ทปิไกด ์ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 300 บาท** 


