
โปรแกรม พีพี - ภเูกต็ - พงังา 3 วนั 2 คืน (DD)

รหสัทวัร ์ : WDD0103PAS

 ภเูกต็, พงังา, ลอ่งอา่วพงังา, แหลมพรหมเทพ, เกาะพพีเีล, พพีดีอน, ดาํน้ําชมปะการงั

 อา่วมาหยา, วดัพระทอง, พระพทุธมิง่มงคลเอกนาคครี,ี เทีย่วชมยา่นเมอืงเก่าภเูกต็,

Street Art, วดัฉลอง นมสัการหลวงพอ่แชม่,ชอ้ปป้ิงของฝากพืน้เมอืง

 โรงแรม 4 ดาว



กาํหนดวนัเดินทาง

กรกฎาคม 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 / 24-26 / 27-29 / 30ก.ค.-01ส.ค.

สงิหาคม 06-08 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 20-22 / 27-29

กนัยายน 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26

วนัแรก (1) กรงุเทพ - ภเูกต็ - พงังา - ล่องอ่าวพงังา - วดัพระทอง - แหลมพรหมเทพ
06.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนินกแอรพ์รอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง

09.30 น. ออกเดนิทางสู่ จ.ภเูกต็ โดยสายการบนินกแอร์ เทีย่วบนิที่ DD7502 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)

10.55 นําท่านเดนิทางถงึจงัหวดัภูเกต็ไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย นําท่านนัง่รถโคช้มาตรฐานยุโรป

ทีไ่ดจ้ดัไวค้อยบรกิารท่าน ออกเดนิทางสู่ จ.พงังา นําท่านสู่ท่าเทยีบเรอืพงังา “นําสมาชกิลงเรอืล่องอ่าวพงังา

”ระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมความหลากหลายของทศันียภาพที่ที่ยงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

นําสมาชิกเดินทางสู่ “ ถํ้าลอด” ซึ่งเป็นถํ้าทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยนําท่านล่องเรือเข้าชม

ความสวยงามภายในทีม่ขีนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มหีนิงอก หนิยอ้ยแปลกตาบนเพดานถํ้า

สวยงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลกึหน้าปากถํ้า จากนัน้นําชม “เขาหมาจู” ซึ่งเป็นภูเขาหนิปูน

รูปร่างประหลาดมลีกัษณะคลา้ยสุนัขจนีกําลงัหมอบ สามารถมองเหน็ส่วนหวั ลําตวั และหางเป็นพู่สวยงาม

จากนัน้เดนิทางสู่ “เกาะเขาพงิกนั และเขาตาปู” James Bond Island สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยาน

ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานที่

ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์

007 จนมชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก

ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่งนี้

ซึ่ ง มีแนวสันทรายขาวสะอาด

น้ําทะเลใสบรสิุทธิ ์ พรอ้มถ่ายภาพ

ไว้เป็นที่ระลึก จนกระทัง่ได้เวลา

อนัสมควรออกเดนิทางสู่ “เกาะปัน

หยี” ผ่านชมความแปลกตาของ

“เกา ะนมสาว ” ที่ ตั ้ง ต ร ะหง่ าน

อยูก่ลางอุทยานแหง่นี้

 ทีพ่กัมาตรฐาน 2 คนื

 รถตูป้รบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทาง และบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารใหท้่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยทีีส่รา้ง

บา้นเรอืนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่ 600 ครวัเรอืน พรอ้มเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้พืน้บา้นตามอธัยาศยั

บ่าย นําท่านออกเดนิทางกลบัสู่ จ.ภูเกต็ เดนิทางถงึ เกาะภูเกต็ ไข่มุกอนัดามนั ขา้มสะพานเทพกษตัรี นําท่าน

นมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ

พระผุด” ตัง้อยู่ภายใน วดัพระทอง

หรอื วดัพระผุด ตําบลเทพกระษตัรี

อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เป็นหนึ่ง

ใน Unseen Thailand ของจังหวัด

ภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างในสมยั

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากนัน้

นําท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานที่

ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต

มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็น

จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้ร ับ

ความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงในโครงการมหศัจรรย์เมอืงไทย 12 เดอืน 7 ดาว 9 ตะวนั

ของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย จดุเดน่คอื ชมพระอาทติยต์กทะเล สวยทีส่ดุในประเทศไทย

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั...

ที่พกั : โรงแรม Diamond Cliff หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคียง

วนัที่สอง (2) ภเูกต็ - เกาะพีพีเล - พีพีดอน - ดาํนํ้าชมปะการงั - เข้าที่พกั

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืรษัฎา เพื่อลงเรอืท่องเทีย่วแบบ Speed Boat (เรอืเรว็มคีวามปลอดภยัสูง) มุ่งหน้าสู่

หมูเ่กาะพพีี เรอืออกเดนิทางสู่ “เกาะพ.ีพ.ีดอน” ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตสิองฝัง่



เดนิทางถงึเกาะพพีเีล นําทา่นผา่นชม “อ่าวมาหยา” สถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัฮอลวีูด้เรือ่ง The Beach

เวิง้อ่าววงพระจนัทรต์ดักบัน้ําทะเลสคีราม เทีย่วชมทะเลใน (Lagoon) ที่ “อ่าวปิเละ” ชมน้ําทะเลสเีขยีวมรกต
ตดักบัภูเขาหนิปนูทีโ่อบลอ้ม ใหท้่านเล่นน้ํา ดําน้ําชมปะการงั และ ฝงูปลามากมายที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม

ถํ้าไวกิง้ หรอืถํ้าพญานาค ทีไ่ดร้บัการสมัปทานเกบ็รงันกนางแอ่น

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่บนเกาะพพีดีอน

บ่าย นํ าท่ านออก เดินทา งต่ อ ไปยัง

“เกาะไผ่” (แบมบู) สถานที่ที่ได้รบั

ความนิยมอันดับต้น ๆ หน้าหาด

เ ป็นแนวยาว ที่ผ สมผสานกับ

ทรายขาว น้ําใสสะอาด ให้ท่าน

ได้ เ พลิด เพลิน กับก า ร เ ล่ น น้ํ า

จากนัน้นําทางออกเดินทางเข้าสู่

ที่พกับนเกาะพพีี ให้ท่านได้อิสระ

ไปกบัสายลมและแสงแดด ไดเ้วลา

พอสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่

ภเูกต็

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั…

ที่พกั : โรงแรม Diamond Cliff หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคียง

วนัที่สาม (3) พระพทุธมิ่งมงคล เอกนาคคีร ี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภเูกต็

Street Art - วดัฉลอง นมสัการหลวงพ่อแช่ม

ช้อปป้ิงของฝากพืน้เม ือง - เดินทางกลบักรงุเทพ

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

นําท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์

พระใหญ่ “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาค

คีรี” ชาวภูเก็ตมีความตัง้ใจให้เป็น

องคพ์ระประจาํเมอืง นําท่าน “ชมย่าน

ตกึเก่า” ซึ่งยงัคงศลิปกรรมรูปแบบ ชิ

โน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่

สะท้อนถงึวฒันธรรมของ ชาวภูเก็ต

นําท่านขึ้น “จุดชมวิวเขารงั” เป็นจุด

ชมววิกลางเมอืงที่ คนภเูกต็นิยมไป

นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมววิเมอืงกนั

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่



บ่าย หลงัอาหารจากนัน้นําท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ้วเทยีนเก้ง” ตัง้อยู่บรเิวณปลายแหลมสะพานหนิ โดยด้านหน้าของ

ศาลเจ้าจะหนัออกท้องทะเล จากประวตัิที่จารกึไว้ในแผ่นหนิหน้าศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางกิ้วเที้ยนลื้อ

ซึง่เป็นเทพเจา้ชัน้ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า ตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารจดัตัง้ ศาลเจา้

ประจําองคข์องท่าน เพื่อท่านจะไดช้่วยปกปักรกัษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเกต็ จากนัน้นําท่านไปนมสัการ

“หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วดัฉลอง ภูเกต็” เป็นวดัทีม่ชี ื่อเสยีงมากทีสุ่ดของภูเกต็ มรีูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และ

หลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นที่เคารพสกัการะของชาวภูเกต็ จากนัน้นําท่านช้อปป้ิงสนิคา้ต่างๆ อาทโิรงงานผลติ

เมด็มะม่วงหมิพานต์ รา้นไข่มุก และ เครื่องประดบัขึน้ชื่อจากเมอืงภูเกต็ พรอ้มทัง้ให้ท่านได้เลอืกซื้อเพื่อ

นําไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิภเูกต็

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั ***

21.00 น. นําทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิภเูกต็

23.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ DD 7525 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)

00.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ

การจราจร การล่าชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะและความปลอดภยัในการเดนิทาง

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหม้คัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้นี้จะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั ***

อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง

ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-04 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

09-11 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

16-18 ก.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

23-25 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500

24-26 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500

27-29 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500

30ก.ค.-01ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

06-08 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

11-13 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500

12-14 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,500

13-15 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

20-22 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

27-29 ส.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

03-05 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

10-12 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

17-19 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

24-26 ก.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 3,500

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***



การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน

อตัราค่าบริการน้ีรวม
1. โรงแรมทีพ่กั 2 คนื ระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2-3 ทา่น

2. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

3. คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น พรอ้มคนขบัชาํนาญทาง

4. คา่เรอืทอ่งเทีย่วเกาะพพีี พรอ้มอุปกรณ์ดาํน้ําและเจา้หน้าทีค่อยดแูล

5. คา่อาหารแบบเซท็เมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

6. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ และ ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

7. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั กรงุเทพฯ-ภเูกต็ // ภเูกต็ -กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ1 ใบ

น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั สาํหรบักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั / ทา่น

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศก์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และ การชาํระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และหลกัฐานการโอนเงนิ

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่ชาํระ

เงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจําแลว้ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท

หากแจง้ระหว่าง 15-8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของเงนิ

ทีลู่กคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทําการก่อนวนัเดนิทางขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิ้นใหก้บั

ลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไว้

แลว้ทัง้หมด



*** หมายเหตุ ***
● การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมผีู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

● หากท่านไม่ได้เดนิทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะ หรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืส่วน

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

● กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบลว่งหน้า

● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

● เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทางและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)


