
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ก.พ. - พ.ค. 62 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ภเูก็ต – พระผดุ – อนสุาวรยีท์า้วเทพกษตัร ีทา้วศรสีนุทร – เกาะไข ่  

04.30 น.      คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 2 ชัน้ 3  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ นกแอรโ์ดยเจา้หนา้ที่

จากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06.10 น.        เหนิฟ้าสูจั่งหวดัภเูก็ตโดยสายการบนินกแอรเ์ท ีย่วบนิที ่DD7510 
07.30 น. ถงึจังหวดัภเูก็ตเก็บสมัภาระขึน้รถตูป้รับอากาศออกเดนิทาง 

พาทกุทา่นนมัสการพระพทุธรปูทีม่คีวามส าคัญของจังหวดั 
ภเูก็ตอกีองคห์นึง่คอืพระผดุทีว่ดัพระทองเป็น พระพทุธรปู 
ทีส่รา้งไวเ้พยีงครึง่องคแ์ละมปีระวตัทิีน่่าสนใจ 

10.00น. น าทา่นกราบสกัการะอนสุาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ีทา้วศรสีนุทร 
เป็นวรีสตรไีทยทีป้่องกันเมอืงถลางใหพ้น้จากขา้ศกึไดใ้น 
สงครามเกา้ทัพ สมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ ทา้วเทพกระษตัร ีมชีือ่เดมิวา่ "ท่านผูห้ญงิจัน" ทา้ว
ศรสีนุทร เป็นนอ้งมชีือ่เดมิวา่ "คณุมกุ" ทัง้สองเป็นบตุรขีองจอมรัง้เจา้เมอืงถลาง  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ. รา้น อาหาร หลังอาหาร น าท่านเขา้โรงแรม ภูเก็ตซติ ี ้หรอื
เทยีบเทา่ เปลีย่นชดุส าหรับลงเลน่น ้า น าทา่นขึน้รถตูอ้อกเดนิทางสูท่า่เรอื 

13.30น. เดนิทางถงึทา่เรอื เช็คอนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง 

14.00น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่เกาะไขใ่น โดยเรอืสปีดโบท๊ ด าน ้าตืน้ชมปะการัง และฝูงปลาสวยงาม

หลายชนิด ไดเ้วลาออกจากเกาะไขใ่นไปยังเกาะไขนุ่ย้ สนุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าตื้นชม

ปะการัง และฝงูปลาสวยงาม หลากหลายชนดิ หรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย และออกเดนิทางจาก

เกาะไขนุ่ย้ ไปยังเกาะไขน่อก พักผอ่นเลน่น ้าและชมความสวยงามของขายหาด ไดเ้วลาน าท่าน

กลับสูท่า่เรอืฝ่ังภเูก็ต 

17.30น. น าทา่นกลับเขา้ทีพั่ก โรงแรม ภเูก็ตซติ ี ้(อสิระอาหารเย็น)พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง  ภเูก็ต – พพี ี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        
08.30 น. พาทกุทา่นเดนิทางไปยังทา่เรอื ลงเรอืล าใหญอ่อกเดนิทางไปเกาะพพี ีถงึอา่วมาหยาใหท้กุทา่น

ลงสมัผัสน ้าทะเลทีใ่สสะอาด หลังจากนัน้ขึน้เรอืล าเดมิพาเขา้ไปยังเกาะ พ ีพ ีหมูเ่กาะ พพีเีป็น

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


หมูเ่กาะกลางทะเลเดมิชาวเลเรยีกหมูเ่กาะนีว้า่ “ปเูลาปิอาปิ”ประกอบไปดว้ยเกาะ 6 เกาะคอื พี
พเีล พพีดีอน เกาะยงู เกาะไมไ้ผ ่เกาะบดิะนอก เกาะบดิะใน  
ซึง่แตล่ะเกาะมหีาดทรายสวยน ้าทะเลใส  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ รา้นอาหารบนเกาะ  
พ ีพ ี(บฟุเฟท)์หลังอาหารใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกับ 
การเลน่น ้าทะเลบนเกาะ พ ีพ ีหรอืบางทา่นอาจจะเดนิขึน้ 
จดุชมววิชมความงามของอา่วตา่งๆทีส่วยงามมากๆ 

14.30 น. พรอ้มออกเดนิทางจากทา่เรอื พ ีพ ีมุง่สูเ่กาะภเูก็ต 

17.00 น. ถงึเกาะภเูก็ตพาทกุทา่นมุง่สู ่สูจ่ดุชมววิ  

แหลมพรหมเทพซึง้เป็นจดุชมพระอาทติยต์กทีส่วยงาม 

ทีส่ดุโดยถกูขนานนามวา่ ไขม่กุแหง่อนัดามนั 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(4)ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเขา้กลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม  ภเูก็ต  – วดัฉลอง – หาซือ้ของฝาก – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหาร CHECK OUT  ออกจากโรงแรมทีพั่ก  
ออกเดนิทาง 

10.00 น. น าทา่นถงึ วดัไชยธาราราม เดมิชือ่ วดัฉลอง ตัง้อยู ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต ใน สมัย
รัชกาลที ่5 พระครวูสิทุธวิงศาจารยญ์าณมนุี (แชม่) เป็นเจา้อาวาส มชีือ่เสยีงการปรงุ
สมนุไพร และรักษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดกูหัก ปัจจบุันพระครวูสิทุธวิงศาจารยญ์าณมนุไีด ้
มรณภาพแลว้ เป็นพระทีช่าวภเูก็ตมคีวามศรัทธาและเลือ่มใสมาก หลังจากนัน้ พาทกุทา่นเลอืก
ซือ้ของฝากเมอืงภเูก็ต  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (6 )ณ รา้นอาหาร  หลังอาหาร  น าทา่นหาซือ้ของฝาก รา้นแมจู่ ้

14.00น  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.25น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 7507 

18.20 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

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

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  - คา่เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ-ภเูก็ต-กรงุเทพฯ 

- คา่รถตูป้รับอากาศ   - คา่ทีพั่กที ่ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )  
 - คา่อาหาร 6 มือ้   - คา่เรอืน าเทีย่วเกาะไข/่เกาะพพี ี  

- คา่มัคคเุทศก ์  -  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  
 -  คา่น ้าดืม่ ของวา่ง  -  คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
*คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย    
*คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกสัง่เป็นพเิศษ  
*คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
***** คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมของชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่ **** 

หมายเหต ุ รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัหมูค่ณะ เวลา 
ระยะทาง ธรรมชาตทิ ัง้น ีย้งัคงรกัษามาตรฐานในการบรกิาร เพือ่ใหท้า่นเกดิความสขุใน
การทอ่งเทีย่ว  

  
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

วนัที ่24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-19/24-

26 ม.ีค. 62 , 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-

23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62 

10,900 
1,800 

วนัที ่17-19 ก.พ. 62 12,900 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A1)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81


 

      **คา่ทปิไกด ์ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 300 บาท** 


