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เสน่หอ์นัดามนั ภเูก็ต Phuket city tour 

เกาะพีพี ลอ่งเรือยอรช์เกาะเฮ   

 

 

 

3 วนั 2 คื 
 

 
 

 

 

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2564 

ภเูก็ต l Phuket City Tour l หมู่เกาะพีพี l  

ด าน ้าชมปะการงั l ลอ่งเรือยอรช์ เกาะเฮ 

 

 

 

 เสน่หอ์นัดามนั ภเูก็ต Phuket city tour 

เกาะพีพี ลอ่งเรือยอรช์เกาะเฮ   

3 วนั 2 คืน  

 
3 วนั 2 คืน  

 ราคาเริ่มตน้  8,990.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภเูก็ต - ภเูก็ต-ย่านเมืองเก่า – วิวสามอา่ว   

วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ 

   

วันที่ 2 ภเูก็ต -หมูเ่กาะพีพี-ด าน า้ชมปะการัง    

วันที่ 3 ล่องเรือยอรช์ เกาะเฮ - สนามบินภเูก็ต – สนามบินดอนเมือง    

 

Day 

1 

 

 

อ่าวพงังา 

- 

เสม็ดนางชี 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินภเูก็ต - ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา - เกาะปันหยี -เขาพิงกนั-

เขาตะป-ู จดุชมวิวเสม็ดนางชี 

05.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ อาคาร 2 ชว่งระหว่าง ประต ู9 

– 10 Air Asia  เจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอ านวยความสะดวกเรื่อง

บัตรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้เครื่อง 

07.35 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3029 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสมัภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ 

09.30 น. จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต  

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารที่เป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ที่ลงตวัสวยงาม ที่มีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไมว่่าจะเป็นอาคาร

พาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั น าท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล า้ค่าของเมื่องภเูก็ต เหล่าตึกเก่าที่มี

ประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ยา่นเมืองเกา่" ตึกเก่าภเูก็ตเหล่านีไ้ดร้ับ

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกบัตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตกุีส" 

ชมทิวทศันต์วัเมืองภเูก็ตจากเขารัง ชมทิวทศันข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารัง เพลนิตาเพลิดใจกบัความงดงาม

ของตวัเมืองภเูก็ต 

11.00 น. ผา่นหาดราไวยจ์ดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจนัทรเ์สี้ยว” 

จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมทิวทศันย์อดนยิม นกัท่องเที่ยวนยิมมาแวะพกัชมทิวทศันท์ี่น ีการชมทอ้งทะเลจาก

มมุสงูหรือ bird’s eye view ใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศที่ตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 
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กลางวนั แวะจดุเช็คอิน จดุถ่ายรปูชิคๆ  คาเฟ่นา่นัง่ รา้นอาหารนา่กิน ชายหาดสวยน า้ใส แวะใหไ้ดร้ับประทานอาหาร

กลางวัน ( มื้อท่ี 1 ) ที่รา้นพื้นเมืองภเูก็ต อาหารชิคๆ ชิลๆ  

และพกัผอ่นไดต้ามอัธยาศัย 

14.00 น. เดินทางถึง วดัไชยธาราราม หรือวดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแชม่ ใครมาเที่ยวเมืองภเูก็ตแลว้ไมไ่ดไ้ปวัด

ฉลอง ไมไ่ดส้กัการะบชูาหลวงพ่อแชม่ ก็เหมือนกบัไมไ่ดไ้ปเยือนภเูก็ต 

 จากนัน้น าท่านท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศ เกาะภเูก็ต เช็คอินที่รา้น Tree Monkey restaurant รา้นกาแฟและ

อาหาร สดุฮิต รา้นชิลๆ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอันร่มรื่นพรอ้มทานเครื่องดื่มและเคก้ขนมสดุแสน

อร่อย ( คา่เครื่องด่ืม และ อาหารไม่รวมในราคาทวัร ์)  

15.00 น. เดินทางตอ่ไปยังแหลมพรหมเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมพระอาทิตยต์กที่แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวกงัหันลม ร่วมถ่ายรปูเป็นที่ระลึก พกัผอ่นชมวิวตามอัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภเูก็ตที่รา้นอาหารตา่งๆ Tunk – Ka Café  Phuket Hilltop รา้นเก่าแก่บนจดุ

ชมวิวเขารัง หรือเทียบเทา่ ( มื้อท่ี 2 ) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 

 

หมู่เกาะพีพี 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต -หม ู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ด าน ้าชมปะการงั-เกาะพีพีดอน 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี3) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจา้หนา้ที่ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชาและ

กาแฟ  



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

09.15 น. เดินทางสู่ เกาะพีพี ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ชื่นชมบรรยากาศของทอ้งทะเล ฟังไกดบ์รรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่ 

11.45 น. ถึงอ่าวมาหยา เขา้สู่พีพีเล จดุแรกที่จะไดช้มวิวดา้นนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พรอ้ม

ถ่ายภาพ  อ่าวโละ๊ซามะ  ออกจากอ่ามาหยา เดินทางตอ่ไปยังอ่าวโละ๊ซามะ  พรอ้มด าน ้าชมปลาสวยงาม 

ด าน ้าดปูะการงัใกลบ้ริเวณเรือ จากนัน้ ชมถ ้าไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน า้ทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม 

  
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารบฟุเฟ่ตบ์นเกาะพีพีดอน ( มื้อท่ี 4 ) 

14.00 น. จากนัน้น าท่านสู่ อ่าวตน้ไทร เขา้สู่หาดตน้ไทร ท่านจะไดด้ าน า้ชมความงดงามใตท้อ้งทะเลที่งามที่สดุ และ

พกัผอ่นที่หาดตน้ไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามนั 

14.30 น. เขา้สู่ อ่าวลิงใหญ่ มีลิงใหน้กัท่องเที่ยวถ่ายรปูอย่างนา่รัก ท่านจะไดด้ าน า้ชมความงดงามใตท้อ้งทะเลที่งามอีก

แห่งหนึง่ของหมูเ่กาะพีพีเลยทีเดียว 

16.00 น. จากนัน้น าท่านขึน้ เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น า้ทะเลใส  พกัผอ่นตามอัธยาศัย หรือว่ายน า้ตื้น 

ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนดิ             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. เดินทางออกจากเกาะไขน่อก สู่ ท่าเรือ Asia Marina 

17.00 น. เดินทางกลบัยังท่าเรือ  และส่งท่านกลบัโรงแรมที่พกัโดยสวัสดิภาพ    

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า 

 

**** หากตอ้งการเปลี่ยนหม ู่เกาะพีพี เป็น หม ู่เกาะสิมิลนั เพ่ิมท่านละ 1,000 บาท *** 
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Day 

3 
 

 

ลอ่งยอรช์เกาะเฮ 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 ลอ่งเรือยอรช์ เกาะเฮ - สนามบินภเูก็ต – สนามบินดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี5) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.00 น. เช็คเอา้ทแ์ละพรอ้มกนัที่ลอ้บบี้  

12.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจา้หนา้ที่ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

13.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอรช์คาตามารนั ไปยงัเกาะเฮ 

  
 
 
 
 
 
 
 

13.30 น. ถึง เกาะเฮ  พกัผอ่นตามอธัยาศัยบนชายหาด เชน่อาบแดด วา่ยน า้ริมหาด หรือเลือกสนกุกบักิจกรรมทางน า้ 

เชน่ด าน า้ลึก เรือลากร่ม เรอืกลว้ย (กิจกรรมทางน ้าไม่รวมในราคาโปรแกรมทวัร)์  

14.00 น. รับประทานอาหารบนเรือ ( มื้อท่ี 6 )  พรอ้มชมบรรยากาศ ความสวยงามในทอ้งทะเล 

18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ทา่เรืออ่าวฉลอง  พรอ้มชมบรรยากาศพระอาทิตยต์ก 

19.00 น. กลบัถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  อาบน า้เปลี่ยนเสื้อผา้ รถทกุคันพรอ้มน าท่านส่งกลบัส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินภเูก็ต เดินทางกลบักรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

21.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3012 

22.55 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

 

*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสทิธ์ิปรบัเปลีย่นเท่ียวบิน *** 

 

***ก าหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศและลมทะเล*** 

 

 

Patong Bay Hill Hotel : One Bed Room Suite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patong Bay Hill Hotel 

( One Bed Room Suite ) 

อัตราค่าบริการ ตอ่ ท่าน  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

5-7 มี.ค 64 8,990 1,500 

12-14 ,  26-28 มี.ค 64 9,390 1,500 

10 – 12, 11-13 ,  

12-14 เม.ย. 2564 
11,990 

2,000 

01 – 03 พ.ค 2564 11,990  2,000 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รวมตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั ไมร่วมน า้หนกักระเป๋า 
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภเูก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบใุนรายการ  
4. ค่าอาหารตามระบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

7. Driver Guide และ ไกดบ์นเรือ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

10. ค่าฝากกระเป๋าก่อนล่องเรือยอรช์  และ ค่าหอ้งอาบน า้ เปลี่ยนเสื้อผา้ ท่านละ 110 บาท   
 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

3. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

 


