
1 
 

 

 

 

 

 

ล่องทะเลชม เกาะพีพี เกาะไข่  
ไข่มุกอันดามัน  สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่ม 

 

 

 

 

 ชมทีเ่ทียวแนวใหม ่Phuket Trickeye Museum 
 นัง่เรอืสปีดโบท๊ แบบสว่นตวั เกาะพพีี เกาะไข่ 

New Normal ทัวรข์นาดเลก็ เดนิทางไดท้กุวันตัง้แต ่6 ทา่นขึน้ไป 
ที่พกัด ีอาหารอรอ่ย มาตรฐานแกรนดท์ัวร ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง   พฤศจิกำยน 2563 – มีนำคม 2564 

 

 
07.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารข าออก ชัน้  4  ประตทูางเข้า 2   เคาเตอร์    

สายการบินไทยสไมล์   โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น     
08.30 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE203 สู ่สนามบิน จงัหวดัภเูก็ต  
09.55 น. ถึงสนามบิน จังหวัดภเูก็ต ทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  

VIP ภูเก็ต – กระบี่ 3วนั2คนื 

วันแรก        2563  
       กรุงเทพฯ – จ.ภเูก็ต –  เขำรัง – Phuket Trickeye Museum    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 น าทา่นขึน้ จุดชมวิวเขำรัง เป็นเนินเขาเตีย้ๆ อยูใ่นตวัเมือง
ภเูก็ต สามารถมองไปได้ไกลถึงทะเล เกาะเลก็ๆ ใกล้ภเูก็ต 
เทศบาลเมืองภเูก็ตได้จดัท าสวนสขุภาพ สวนสาธารณะไว้เพื่อ
เป็นท่ีออกก าลงักาย พกัผอ่น ให้กบัชาวภเูก็ต มีบรรยากาศร่ม
ร่ืน เหมาะกบัการมาพกัผอ่น และนอกจากนีบ้นเขารังยงัเป็น
ท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์พระยารัษฎาณุประดิษฐ์อดีตสมหุเทศาภิบาลมณฑลภเูก็ต 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเท่ียวภเูก็ตแนวใหม่ ท่ี Phuket Trickeye Museum พิพิธภณัฑ์ภำพวำดสำมมติิ ซึง่ทกุภาพ

สร้างสรรค์โดยจิตรกรชาวเกาหลี  ใช้ระยะเวลาในการวาดกวา่ 3ปี โดยใช้เทคนิคการลวงภาพลวงตาให้
ความรู้สกึเสมือนจริง ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพประหนึง่ทา่นเป็นสว่นหนึง่ของรูปภาพนัน้ 

 
 
 
 
 
16.00 น. น าทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  OPTION TOUR  ทวัร์เลอืกซือ้เพิ่ม   โชว์ภเูก็ตแฟนตาซี  ราคา 1,800 บาท/ทา่น 

การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยประยกุต์ท่ีผสาน  เทคโนโลยีการ
แสดงระดบัโลกจนกลายเป็นเอกลกัษณ์สดุยอดการแสดง
เพียงหนึง่เดียวในโลก สมัผสัประสบการณ์อนันา่ต่ืนเต้นตะลงึ
กบั เทคนิคอิลลชูัน่ (illusion) มิติมายากลลวงตายิ่งใหญ่ ร่วม
ผจญภยักบัหนมุานและเหลา่ทหารวานร ระทกึ  ใจกบัยทุธ
หตัถีท่ีนา่พร่ังพรึง ต่ืนระทกึกบัแสงสีตระการตา ( 1 ชัว่โมง 15 
นาที ) 

23.00 น. น าทา่นกลบัโรงแรมท่ีพกั 
พกัภเูก็ต คาลมิา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมท่ีพกั 

วันที่สอง      2563 
                 ภเูก็ต – เกำะพีพี – เกำะไข่ 
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08.30 น. น าคณะลงเรือสปีดโบ๊ท เดินทางสู ่ เกำะพีพี  เป็นสว่นหนึง่
ของอุทยานแหง่ชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดิมชาว
ทะเลเรียก หมู่เกาะนีว้า่ “ปเูลาปิอาปิ” ค าวา่ “ปเูลา” แปลวา่
เกาะ ค าวา่ “ปิอาปิ” แปลวา่ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจ าพวกแสม 
และโกงกาง ตอ่มาเรียกวา่ “ต้นปีปี” ซึง่ภายหลงั กลายเสยีง
เป็น “พี พี" ซึง่ได้ ช่ือวา่เป็นอาณาจกัรแหง่บปุผาใต้สมทุร
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวหมู่เกาะนีส้ว่นใหญ่มาเพื่อด าน า้ดู
ปะการัง ดอกไม้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัท่ีสวยงาม 

 ลอ่งเรือชมถ ำ้ไวกิง้ เป็นเพิงผาถ า้มมุทางทิศใต้ของเกาะพี
พีเลย์  ตรงกนัข้ามกบัอ่าวมาหยาอนัเลือ่งช่ือ ท่ีเป็นฉาก
ส าคญัในภาพยนตร์เร่ือง " The Beach " จากภาพบนผนงัถ า้
มีภาพเรือใบสามเสา หวังอน อนัเป็นท่ีมาของช่ือ " ไวกิง้ "   

 จากนัน้น าทา่นสู ่เกำะพีพีดอน สนกุสนามกบักิจกรรมด าน า้ดปูะการังน า้ตืน้  และฝงูปลาหลากส ี
 เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั บนเกาะพีพีดอน แบบบุฟเฟ่ต์  
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เกำะไข่ อยูใ่นเขตจงัหวดัพงังา  อิสระเดินเลน่ บนหาดทรายขาว ให้อาหารปลา หรือด า

น า้ดปูะการัง 
 
 

 
 
 
16.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่น เดินทางขึน้ฝ่ังกลบัท่ีพกั 
ค ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัภเูก็ต คาลมิา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นนมสัการหลวงพ่อแช่ม วัดไชยธำรำรำม เดิมช่ือวดัฉลอง 
ก่อสร้างในช่วงต้นศตวรรษท่ี19  ประวติัหลวงพอ่แช่ม ในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 พระครูวิสทุธิวงศาจารย์ญาณมนีุ (แช่ม) เป็นเจ้าอาวาสมี
ช่ือเสยีงการปรุงสมนุไพร และรักษาโรคเข้าเฝือก 

วันที่สำม     2563 
                 ภเูก็ต – วดัไชยธำรำรำม – ถนนคนเดนิหลำดใหญ่ – ช้อปป้ิงOTOP   – กรุงเทพฯ 

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%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
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-ผู้ ป่วยกระดกูหกั ปัจจุบนัพระครูวิสทุธิวงศาจารย์ญาณมนีุได้มรณภาพแล้ว 
 น าทา่นสู ่ ถนนคนเดนิหลำดใหญ่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตกีุส ตกึและอาคาร

โบราณสสีนัสดใส ถ่ายรูปกบัสตรีทอาร์ตสดุชิคในเมืองเก่าภเูก็ต “ชิโนโปรตุกีส” (Sino-Portugyese) ถือ
ก าเนิดขึน้ในดินแดนแหลมมลายใูนยคุสมยัแหง่จกัรวรรดินิยมของตะวนัตก เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2054 
ชาวโปรตเุกสได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานและท าการค้าบริเวณเมืองทา่มะละกา และได้น าเอาศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนวิทยาการตะวนัตกเข้ามาเผยแพร่ด้วยเช่นกนั ซึง่ในช่วงเวลาท่ีชาวโปรตเุกสอาศยัอยูน่ัน้ ก็ได้สร้าง
บ้านเรือนท่ีพกัอาศยัไว้ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมตามความรู้และประสบการณ์ของตน ท าให้ผลงาน
สถาปัตยกรรมเหลา่นัน้มีรูปแบบแนวตะวนัตก 

 
 
   
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ท่ี ร้ำนของฝำกของท่ีระลกึ จงัหวดัภเูก็ต    

15.30 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินภเูก็ต 

17.25 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE266  สู ่สนามบินสวุรรณภมิู  
18.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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อัตรำค่ำบริกำร    
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 6 ท่ำน/ รถตู้  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

พ.ย.63 – มี.ค. 64 17,500 บำท 16,500 บำท 2,800 บำท 

   ** กรณีไม่เอำตั๋วเคร่ืองบิน หักออก 3,500 บำท/ท่ำน ** 
ค่ำบริกำรนีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ WE 

 คา่รถตู้ทศันาจร  
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  300 บาท/ทา่น           
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, สญูหาย
จากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง , ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตุ
ตา่งๆ 
3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


