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เดินทาง 25 – 28 กรกฎาคม 2564 

 

ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพงังา l จดุชมวิวเสม็ดนางชี l เกาะพีพี l ด าน ้าชมปะการงั 

ลอ่งยอรช์เกาะเฮ ราชา ซนัเซท 

 

 

 

 
 

 

 ภเูก็ตเด็ดสะระต่ี 
ด าน ้าเกาะพีพี อ่าวพงังา ลอ่งเรอืยอรช์เกาะเฮ  

4 วนั 3 คืน  

ราคาเพียง 11,990 .- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 สนามบินสวุรรณภมูิ - ท่าอากาศยานภเูก็ต-ย่านเมืองเกา่ - วัดฉลอง- 

แหลมพรหมเทพ 

   

วันที่ 2 ภเูก็ต -ดื่มด าชมความงามหมูเ่กาะพีพี-ด าน า้ชมปะการงั    

วันที่ 3 ลอ่งเรือยอรช์-กาฮงับีช (เกาะเฮ)-เกาะราชา-ด าน า้ชมปะการงั    

วันที่ 4 ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา - เกาะปันหยี -เขาพิงกนั-เขาตะปู- จดุชมวิวเสม็ดนางช-ี

สนามบินภเูก็ต - สนามบินสวุรรณภมูิ 

   

 

Day 

1 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ภเูก็ต 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู-ภเูกต็ -ยา่นเมืองเกา่- วดัฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิูอาคารผ ูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวียตเจ็ทแอร ์

ประต ู2 Viet Jet Air ( VZ ) เจา้หนา้ท่ีส่งกร ุ๊ปคอยตอ้นรับท่านท่ีหนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และ

อ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เคร่ือง 

07.00 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเคร่ืองบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 314 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้น าท่านขึ้นรถตูป้รับ

อากาศ 

09.00 น. จากนัน้ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัท่านท่ีสนามบินภเูก็ต 

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเกา่ท่ีสวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกีุส” อาคารท่ีเป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ท่ีลงตวัสวยงาม ท่ีมีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไมว่่าจะเป็น

อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั น าท่านชมความงดงามของสถาปัตกรรมล า้คา่ของเมื่องภเูก็ต เหลา่ตกึ

เกา่ท่ีมีประวัตคิวามเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมท่ียงัมีชีวิตของ "ยา่นเมืองเก่า" ตกึเกา่

ภเูก็ตเหลา่นีไ้ดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกบัตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม

แบบ "ชิโน - โปรตกุีส" ชมทิวทศันต์วัเมืองภเูก็ตจากเขารงั ชมทิวทศันข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารงั 

เพลินตาเพลิดใจกบัความงดงามของตวัเมืองภเูก็ต 

11.00 น. ผา่นหาดราไวยจ์ดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจนัทรเ์สี้ยว” 

จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมทิวทศันย์อดนยิม นกัท่องเท่ียวนยิมมาแวะพกัชมทิวทศันท่ี์น ีการชมทอ้ง

ทะเลจากมมุสงูหรือ bird’s eye view ใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศท่ีตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 1 ) 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้กัการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารยช์ื่อดงั

ของชาวภเูก็ต และเป็นท่ีนบัถือของนกัท่องเท่ียวตา่งๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกฏิุจาลอง ของหลวงพ่อ

แชม่ กราบนมสัการรปูป้ันเหมือนหุ่นขีผ้ึ้ง และสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุใน พระมหาเจดียพ์ระจอมไทย 
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จากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวท่ีอยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทัศนย์ามเย็นของแหลม

พรหมเทพ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลอนัดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก และชมประภาคารกาญจนาภเิษกท่ี 

อยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ (ม้ือท่ี 2 ) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั  The Beach Heights Resort หรอืเทียบเท่า 

 

 

Day 

2 

 

ภเูก็ต 

หมูเ่กาะพีพี 

วนัท่ี 2 เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวโละซามะ- อ่าวปิเละ-เกาะพีพีดอน-เกาะไข ่

06.30 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3)  

07.45 น. รถรบัที่โรงแรมที่พกั แลว้พรอ้มกนัท่ีออฟฟิศจดุนดัหมาย เพื่อเช็คอินพรอ้มรบัอปุกรณด์ าน า้ และ

รบัประทานของว่าง และเคร่ืองดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลตนิ) 

09.00 น. เตรียมพรอ้ม และออกเดินทางจากท่าเรอืรอยลั มารน่ีา เพ่ือเดินทางสู ่เกาะพีพี จ. กระบ่ี ท่ีไดร้บัการ

ยกย่องว่าเป็นเกาะท่ีสวยงามตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยเรอืเรว็(แบบจอย) 

10.00-

11.00 น. 

ถึงอ่าวมาหยา ชมอ่าวมาหยา สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร ์ชื่อดงักอ้งโลก "The Beach" จากนัน้เดินทางไป

ด าน า้ ท่ีอ่าวโละซามะ อ่าวท่ียงัอดุมไปดว้ยปะการงั และสตัวท์ะเลนานาชนดิ  แวะอ่าวปิเละ เลน่น า้ด าผิว

น า้ สถานท่ีท่ีไดร้บัการขนานนามว่า "สระว่ายน า้กลางทะเล" ผา่นถ า้ไวกิ้ง ถ า้กลางทะเล สถานท่ีท่ีเคยถกู

คน้พบ โดยนกัเดินเรือโบราณ และเขยีนรปูวาดโบราณ โดย Captain Cook ผูโ้ดง่ดงั และเแวะหาดลิง ชม

ลิงท่ีอาศัยอยู่บนเกาะจ านวนมาก 

กลางวัน น าท่านเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน ท่ีอ่าวตน้ไทร เพื่อรบัประทานอาหารกลางวัน แบบบฟุเฟ่ต ์(ม้ือท่ี4) และ

พกัผอ่นบนชายหาดไดต้ามอธัยาศัย 

14.00 น. ออกเดินทางไปยงัเกาะไข่ เพ่ือชมความงามของเกาะไขท่ี่มีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดขาวรอบเกาะ 

สามารถเลน่น า้ได ้ดา้นหลงัของเกาะจะมีปลาเสือ อยู่เป็นจ านวนมาก รอบๆ บริเวณมีปะการงัเขากวาง 

และปะการงัหินซอ้น ฯลฯ 

16.30 น. ถึงท่าเรือ รอยลั มารีนา่ และน าท่านกลบัสูย่งัโรงแรมท่ีพกัของท่านโดยสวัสดิภาพ 

 หมายเหต ุ: โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรบัเปลี่ยนข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ คลื่นลม และ

ระดบัน ้าทะเล 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั  The Beach Heights Resort หรอืเทียบเท่า 
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Day 

3 
 

 

ลอ่งยอรช์เกาะเฮ 

- 

เกาะราชาใหญ่ 
วนัท่ี 3 ลอ่งเรอืยอรช์-กาฮงับีช (เกาะเฮ)-เกาะราชาใหญ่-ด าน ้าชมปะการงั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5)  

07.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัท่าเรืออ่าวฉลอง 

08.30 น. ถึงจดุเช็คอินท่าเทียบเรอือ่าวฉลอง  ตรวจเช็ครายชื่อและรบัฟังขอ้มลูการเดินทางจากทวัรไ์กด ์

09.00 น. ลอ่งเรอืเซลลิ่งยอรช์ คาตามารนั (แบบจอย) ออกเดินทางจากทา่เทียบเรืออ่าวฉลองสู ่กาฮงับีช เกาะ

เฮ 

 เดินทางถึง กาฮงับีช ทวัรไ์กด ์น าลกูคา้ทกุท่านพกัผอ่นบริเวณชายหาด และรบัฟังขอ้มลูสิ่งอ านวยความ

สะดวก บริการตา่งๆ ณ กาฮงับีช ลกูคา้ทกุท่านสามารถเบิกอปุกรณด์ าน า้ตืน้จากพนกังาน ณ จดุ

ใหบ้ริการอปุกรณด์ าน า้ 

 “กาฮงับีช” มีกิจกรรมทางน า้คอยใหบ้ริการแกล่กูคา้ทกุท่าน อาทิ บานานา่โบท๊ (เรือลากกลว้ย) , พารา

เซลล่ิง (เรือลากร่ม) , ไดฟ์ิว่ิง (ด าน า้ลึก) , ซีวอคเกอร ์(เดินใตท้ะเล) **มีคา่บริการเพิ่มเตมินอกเหนอืจาก

รายการ** 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารกาฮงั (ม้ือท่ี6) 

13.00 น. ออกเดินทางจากกาฮงับีช ลอ่งเรือไปเกาะราชาใหญ่ 

 ถึง เกาะราชาใหญ่ น าลกูคา้ทกุท่านว่ายน า้ชมปะการงัที่ อ่าวคอนแค เพ่ือสมัผสัความสวยงามของ

ปะการงัน า้ตืน้ และปลาสวยงามหลากหลายสีสนั (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

 น าท่านขึ้น เกาะราชา เพ่ือสัมผัสกับความละเอียดของเม็ดทรายและท่านสามารถว่ายน า้เพ่ือชมแนบ

ประการงัน า้ตืน้จากบริเวณชายหาดได ้

16.45 น. ออกเดินทางจากเกาะราชาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตยต์กระหว่างเดินทางกลับ

ท่าเรืออ่าวฉลอง 

18.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ 

 น าท่านกลบัโรงแรมที่พกั 

 หมายเหต ุ: โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรบัเปลี่ยนข้ึนอย ู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และ

ระดบัน ้าทะเล 

ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั  The Beach Heights Resort หรอืเทียบเท่า 
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Day 

4 
 

 

อ่าวพงังา 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 4 
ภเูกต็-ลอ่งอ่าวพงังา - เกาะปันหย ี-เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุชมวิวเสม็ดนางชี-

สนามบินภเูกต็ – สนามบินสวุรรณภมิู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี7) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัท่านท่ีล็อบบ้ี น าท่านเดินทางสู ่ท่าเรอื จงัหวดัพงังา ออกจากท่าเรือไปยงัอ่าวพงังา

โดยเรือทอ้งแบน  

10.30 น. ลงเรือมุง่หนา้สู ่เขาตะป ู  เขาพิงกนั  ไปเย่ียมชมเขาตะปู ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเคยถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง

“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”   และชมเขาพิงกนั ชม

บรรยากาศ ทิวทศัน ์อนัเป้นเอกลกัษณท่ี์สวยโดดเดน่ของอ่าวพงังา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี8) ท่ีเกาะปันหยี พรอ้มชมวิวอนัสวยงามและสงบท่ีรา้นอาหารกลางน า้ เดิน

เที่ยว  ชมสนามฟุตบอลลอยน า้ และเดินชอ้ปป้ิงในเกาะ 

13.30 น. เขา้เย่ียมชมเกาะปันหย ีหมูบ่า้นชาวประมงของชาวมสุลิมเขา้ดวิูถีชีวิตและซ้ือของฝาก อาทิ น า้พริกกุง้

เสียบ ของฝากตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย เป็นตน้ 

14.00 น. ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลบัสูท่่าเรือ 

15.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยงั จดุชมวิวเสม็ดนางชี ตัง้อยู่ท่ีบา้นหินร่ม ต าบลคลองเคียน 

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวน่าเช็กอินของพังงา ส าหรับไฮไลตท่ี์น่าสนใจ

ของการมาเที่ยวท่ีนี ่นัน่คือ การไดส้มัผสักบัจดุชมวิวท่ีตัง้อยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นภาพความสวยงาม

ของธรรมชาตกิวา้งไกลสดุสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหินปูนนอ้ยใหญ่ มองไปมอง

มาก็เหมือนภาพวาดท่ีมีธรรมชาตเิป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ย่างมีเอกลกัษณไ์มซ่ า้ใคร 

18.00 น. ออกเดินทางกลบัสูเ่พ่ือเดินทางกลบัสูภ่เูก็ต น าท่านเดนิทางสูส่นามบินภเูก็ต 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินภเูก็ต เดินทางกลบักรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

20.00 น. เช็คอินสมัภาระ และรบับตัรขึน้เคร่ือง และเดินเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เคร่ือง 

22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 313 

23.30 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

25 – 28 ก.ค. 2564 11,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000 บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั สวุรรณภมูิ-ภเูก็ต-สวุรรณภมูิชัน้ประหยดั สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์

2. คา่รถโดยสาร ท่องเท่ียวตามรายการ  

3. คา่โรงแรมที่พกั 3 คืน ตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 
4. คา่อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

7. มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวก 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวร

สิ้นเชิง  วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท 

ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่น 48 ชัว่โมง ) 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
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การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

(ถา้มี) 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

(ถา้มี) 
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