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ทัวร์ภเูก็ต เกาะพีพี อ่าวมาหยา 

จังหวัดภูเก็ต 

                                3 วนั 2 คืน  

วันแรก กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - พระผุด - เมอืงเก่า - วัดฉลอง(หลวงพ่อแช่ม) - 
แหลมพรมเทพ -ภูเกต็แฟนตาซ ี

07.00 
น. 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกใน
ประเทศ ช้ัน 3 (บริการอาหารเชา้ แบบ Snack Box S&P มื้อที ่1) 

09.25 
น. 

เหินฟา้สู ่ภูเก็ต ดินแดนไขมุ่กอันดามนั สวรรค์เมืองใต้ โดยสาย
การบนินกแอร ์เที่ยวบนิDD7502 

10.45 
น. 

ถึง สนามบินภูเก็ต น าท่านเดนิทางไป วัดพระทองหรอืวัดพระ
ผุด เป็นวัดที่มีพระประธานไมเ่หมือนวัดอืน่ คือพระประธานจะมี
ลักษณะ เพยีงครึง่องค์ ดูคลา้ยโผลข่ึ้นมาจากดนิ จนชาวบา้นเรียก
กันมานานว่า "พระผุด" นอกจากพระผุดแลว้ยังม ี“พิพิธภณัฑ์
พื้นบ้าน” เปน็อกีหนึง่จุดที่นา่สนใจของวัด 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ที่แหลมหินซีฟู้ด สุดยอดอาหาร
ซีฟู้ด ร้านระดับไข่มกุอันดามนั จากนั้นพาทา่นนั่งรถชมบรรยากาศ
อาคารภายในตวัเมอืงภูเกต็ สว่นมากเปน็ตึกซ่ึงสร้าง ขึน้สมยัร้อย
กว่าปีมาแลว้ เมื่อครั้งที่กิจการเหมอืงแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตกึเหล่านี้
ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตก 
หรือที่เรียกวา่สถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" โดยมีลกัษณะ
ตัวอาคารที่มีส่วนลกึมากกว่าสว่นกวา้ง หนา้ต่างประตูเปน็ไมล้าย
ฉลุ ปัจจบุันจะพบเห็นตึกเหล่านีบ้ริเวณ ถนนพงังา ถลาง เยาวราช 
ดีบุก และถนนกระบี ่นอกจากนี้ยงัมีตกึโบราณที่มีลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป จากนั้นน าท่านสู ่วดัฉลอง เชิญ
ท่าน นมัสการหลวงพอ่แช่ม, หลวงพอ่ช่วง ซ่ึงเปน็ที่เคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนัน้น าทา่น ชม แหลมพรหมเทพ จุด
ชมวิวพระอาทิตย์ตกทีเ่ลื่องช่ือและชัดเจนทีสุ่ดในจงัหวดัภูเก็ต 
เนื่องจากเป็นแหลมสงูชัน ยืน่ออกไปในทะเลมองเห็นทัศนยีภาพ
เป็น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึตามอัธยาศัย แล้วน าท่านเข้าสูท่ี่พกั  
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พักหาดป่าตอง Kalim Resort หรือเทียบเทา่ 
(http://www.kalimresort.com/index.htm) 

 หาดป่าตอง ที่ได้ชือ่วา่เปน็หาดทรายสวยทีสุ่ดของภเูก็ต มี
ช่ือเสียงรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวใน ระดบัโลก หาดทรายสขีาว
สะอาดทอดตวัยาวออกไปสดุสายตาตดักบัน้ าทะเลสีฟา้ใส 
ทัศนยีภาพที่สวยงามอย่างนี้ เปน็เสน่ห์ของหาดป่าตองที่สรา้ง
ความประทับใจให้นักท่องเทีย่วที่มาเยือน ท่องราตรยีามค่ าคนืที่
หาดป่าตอง สีสนัของเมืองภูเก็ต 

18.00 
น. 

พร้อมกันที่ล๊อบบี ้จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ภูเกต็แฟนตาซ ีชม
สวนสนุกคุณหนเูกมส ์การละเลน่พืน้เมอืงของไทย ผสมผสานกับ 
สไตล์ต่าง ประเทศ รบัประทานอาหารค่ า (มื้อที ่3)International 
Buffet Dinner ณ ภัตตาคารมโนห์ราทอง จากนั้นเชิญท่านชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยกุต ์ทีผ่สานเทคโนโลยกีารแสดง
ระดับโลก จนกลายเปน็เอกลกัษณ์สดุยอดการแสดงเพียงหนึง่
เดียวในโลก สัมผัสประสบการณ์อนันา่ตืน่เตน้ตะลึงกับ เทคนคิ
อิลลูช่ัน (illusion) มิติมายากลลวงตายิง่ใหญ่ ร่วมผจญภัยกับหนุ
มานและเหลา่ทหารวานร ชมเทคนิคการระเบิดเพลงิอันน่าตืน่ใจ 
และพบความอศัจรรยก์ับภาพอนันา่พิศวงทีป่รากฏตรงหนา้ เมือ่
ช้างถูกเสกลอยขึ้นมาบนอากาศ และหายวบัไปในช่ัวพรบิตา จบ
การแสดงน าพาทกุทา่นเขา้สู่ทีพ่ัก น าทา่นกลับถึงโรงแรมทีพ่ัก 
เชิญท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2  ภูเก็ต – เกาะพีพี – อ่างมาหยา – ถ้ าไวกิ้ง – อา่วปิเละ – อ่าวโละซามะ 

   

06.30 
น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) 

08.30 
น. 

พบกนัที่ล๊อบบี ้น าทา่นเดนิทางจากท่าเรอื มุ่งหนา้สู่ เกาะพพี ีโดย
เรือ Speed Boat (ถ้าขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศถ้าคลื่นลมแรงจะ
เปลี่ยนเป็นเรือใหญ่) เดินทางถึง เกาะพีพีเล แวะ อ่าวลิง 
(Monkey Bay) สนุกกับการวา่ยน้ าชมปะการังและปลาที่สวยงาม
ซ่ึงเปน็สถานที่เหมาะแก่การด าน้ าเดินทางถึง อ่าวมาหยา ซ่ึงเปน็
สถานที่ถา่ยท าภาพยนตร เรื่องเดอะบีช และสามารถถ่ายภาพชม
ความสวยงามของหาดและพักผอ่นตามอัธยาศยั เดินทางไป
ชม อ่าวโละซามะ ซ่ึงมีลัษณะคล้ายประตูและ ถ่ายภาพธรรมชาต ิ
แวะชม อ่าวปเิละ ซ่ึงที่นีท้่านจะได้พบกบัความอัศจรรยข์องสระน้ า
ที่สรรค์สร้างมาจากแหล่งธรรมชาติ พร้อมถ่ายภาพอันสวยงาม 
และชม ถ้ าไวกิ้ง ซ่ึงเป็นถ้ าที่ได้รกัารสปัทานในการเลี้ยงรังนก
นางแอน่เดนิทางถึง เกาะพีพดีอน 
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12.00 
น. 

รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 5) ณ รา้นอาหารบนเกาะพีพี
ดอน หลังรบัประทานอาหารมเีวลาเดนิเลน่บนเกาะพพีีดอน 

13.30 
น. 

ออกเดนิทางไปเกาะไข่นอก เดนิทางถึง เกาะไขน่อก ซ่ึงเปน็เกาะ
ที่นกัทอ่งเที่ยวนยิมมาเที่ยวและงดงามที่สุดเกาะนี้มีลกัษณะคล้าย
ไข่ดาวกลางทะเล มีหาดทรายขาวบริสุทธิอ์ยู่ด้านหนา้เกาะเหมาะ
แก่การนอนอาบแดด มีสันทรายเลก็ๆ เชื่อมต่อไปถึงโขดหนิแห่ง
หนึ่ง บริเวณนี้ เปน็จุดที่ดีในการด าน้ าดูปะการังน้ าตืน้ 
(Snorkeling) ชมทัศนียภาพใตท้้องทะเล ท่านสามารถเล่นน้ า
หรือ ใหอ้าหารปลาไดท้ี่ชายหาด ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทาง
กลับสูภู่เก็ต น าท่านกลับสู่ทีพ่ัก (ถ้าเดินทางโดยเรอืใหญ่ จะ
ไม่ได้แวะเกาะไข่) 

19.00 
น. 

พร้อมกันที่ล๊อบบี ้น าท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที ่6) ที่ร้าน
กันเอง 2 จากนั้นน าทา่นกลับถงึโรงแรมที่พกั เชิญท่านพกัผ่อน
ตามอัธยาศยั 
พักหาดป่าตอง Kalim Resort หรือเทียบเทา่ 
(http://www.kalimresort.com/index.htm) 

วันที3่ ภูเก็ต - ล่องอา่วพังงา - เขาตะปู - เกาะปันหยี - กรุงเทพ 

06.30 
น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) 

09.00 
น. 

พบกนัที่ล๊อบบีพ้ร้อมสมัภาระเพือ่ท าการเช็คเอาท์ จากนัน้น าทา่น
เดินทางต่อไปยังพังงา ถึงพังงาน าท่านลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ 
ล่องตามสายน้ า สัมผสัธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด ทา่มกลางป่า
โกงกาง ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตวน์้ า แวะชม เขาพงิกนั สถานที่
ถ่ายท าภาพยนตร์เรือ่ง James Bond 007 ชมความแปลก
ประหลาดของ เขาตะป ูล่องเรือผา่นชม ถ้ าลอด และตื่นตาตื่นใจ
กับบรรดาหน้าผาและหุบเขา หรือเกาะที่มีรปูร่างแปลกๆ แตกต่าง
กันออกไป ตามจนิตนาการ เชน่ เขาหมาจู เขาช้าง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 8) ที ่เกาะปันหย ีหมู่บ้านกลาง
น้ าชุมชนมุสลิมที่สรา้งอยูก่ลางทะเล นอกจากนัน้ทา่นสามารถเดนิ
ชมบรรยากาศในตลาดและวิถีชีวิตของคนภายในหมู่บา้น เลอืกซ้ือ
ของฝาก สนิคา้พืน้บา้น อาหารแห้ง หรอืของที่ระลึกต่างๆ ไดเ้วลา
อันสมควร น าท่านกลบัสู่ภูเก็ต 

15.00 
น. 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิภูเก็ต 
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16.55 
น. 

ออกเดนิทางจากสนามบินภูเก็ต โดยสายการบินโอเรยีน
ไทย เที่ยวบนิที ่OX8222 เพือ่เดนิทางกลับสู่สนามบินดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ 

18.20 
น. 

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

************************************ 

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

ราคาดังกล่าวรวม 
- ค่าทีพ่ัก 2 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน 
- รถรับส่งและเดนิทางท่องเทีย่วตลอดรายการ ตามที่รายการระบุ 
- อาหาร ตามที่ระบ ุ
- ตั๋วเครือ่งบิน ไป-กลบั กรุงเทพ-ภเูก็ต ช้ันประหยัด 
- ค่าอปุกรณ์ด าน้ าตื้น 
- ค่าประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิประกัน ทา่นละ 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขและข้อตกลงของ
บริษัทประกันชีวิต 
- ค่าน้ าหนกักระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 15 กิโลกรัม 

ราคาดังกล่าวไม่รวม 
- ค่าใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนอืจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวตา่งชาติ (600 บาท) 
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิตบิุคคล) 

ลักษณะทริป 
สัมผัสไข่มกุอันดามนั สวรรค์เมืองใต้ บรรยากาศเมืองเกา่ภเูก็ต ชมพระ
อาทติย์ตกดนิที่แหลมพรมเทพ พกัที่หาดป่าตอง เหมาะส าหรับทกุๆท่าน 

สิ่งที่ควรน าไปด้วย 
- ครีมกนัแดด, หมวก, แว่นตากันแดด 
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
- ของใช้สว่นตวั 
- ยาประจ าตัว 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน ้า 

 

- กล้องถ่ายรูป 
- ชุดด าน้ าควรเปน็แขนยาว ขายาว แตเ่ขา้รูป 

กรุณาโอนเงินเข้าบญัช ี
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