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สนุกสนานหนุมานเวิร์ด - ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ด าน ้าดูปะการัง  

Seen the Unseen จุดชมวิวเสม็ดนางชี – อุทยานเขาหลัก 
 

 

 

 

 

ทัวร์ VIP โรงแรม-อาหารดี   6 ท่าน เดินทางได้ 

ก าหนดการเดินทาง   2564 

 
 
 
17.00 น. เดินทางพร้อมกนัที่จุดนดัพบ   ............ 
18.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัภูเก็ต ( ระยะทาง 840 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม. ) 

 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  
 

ภูเก็ต พังงา 5วัน3คืน 

วันแรก     1    
       จุดนัดพบ – จ.ภูเก็ต  

วันท่ีสอง       2   
        จ.ภูเก็ต –หนุมานเวิลด์ Sky Walk – ชิโนโปรตุกีส – วัดไชยธาราราม – แหลมพรหมเทพ    
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จากนัน้น าท่านสู่ หนุมาน เวิลด์ ภูเก็ต รูปแบบการผจญภยัรูปแบบใหม่เพิ่มความสุขมากย่ิงขึน้มีกิจกรรม
หลายรูปแบบในการผจญภยั น าท่านเดินชม สกายวอล์ค (Sky Walk) 

ระยะทาง 300 เมตร สะพานฟ้าท่ามกลางป่าเขา อากาศบริสุทธ์ิ เหมือนที่หนุ
มานก าลังเคล่ือนไหว 
ภายในยงัมีคาเฟ่ Three Monkeys  คาเฟ่สุดชิคท่ามกลางป่าธรรมชาติ 
ท่านสามารถซือ้กิจกรรมเพิ่มเติมได้กิจกรรมในหนุมานเวิลด์ 
โรลเลอร์ซิปไลน์ การโหนโรลเลอร์ซิปไลน์ระยะ 800เมตร ใช้เวลา 4 นาที  
ซิปไลน์ 7 แพลตฟอร์ม ใช้เวลาเล่นกิจกรรม 20 นาที  

 
 
 

 
   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ตู้กับข้าว   
 ร้านอาหารชื่อดงัต้นต ารบัของเมืองภูเก็ต 

จากนัน้น าท่าน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ตึก
และอาคารโบราณสีสันสดใส ถ่ายรูป กบัสตรีทอาร์ตสุดชิคในเมืองเก่า
ภูเก็ต “ชิโนโปรตุกีส” (Sino-Portugyese) ถือก าเนิดขึน้ในดินแดน
แหลมมลายูในยุคสมยัแห่งจกัรวรรดินิยมของตะวนัตก เม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2054 ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานและท าการค้าบริเวณเมือง
ท่ามะละกา  
น าท่านนมสัการหลวงพ่อแช่ม วัดไชยธาราราม เดิมชื่อวดัฉลอง พระ
ครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) เป็นเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุง
สมุนไพร และรกัษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหกั  
จากนัน้น าท่านเดินทาง ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหม จุดชมวิว
พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ
ภูเก็ต  สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตวัแหลม
ซึ่งย่ืนออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่
ขึน้อยู่กลุ่มใหญ่หากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ได้มาชมอาทิตย์
อสัดงที่ แหลมพรหมเทพ ถือว่ายงัมาไม่ถึง 

ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ร้านกันเอง 2  

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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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ร้านอาหารในต านานที่อยู่คู่กับภูเก็ตมานานกว่า 46 ปี ยงัคงความเป็นภูเก็ต ผสมผสานกบัความทนัสมยั
อย่างลงตวั พร้อมฟินกินไปชมวิวไป 
หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พกั 

Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort   
โรงแรมระดับ 4 ดาว เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2563 เลียบถนนหาดป่าตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ในโรงแรมที่พกั 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่าฉลอง 
08.00 น. คณะลง เรือยอร์ช คาตามารัน เดินทางสู่ เกาะเฮ  ชมความงาม

และทัศนียภาพ สนุกสนานกับกิจกรรมด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ 
พกัผ่อนตามอธัยาศยับนชายหาดสีขาว   

 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านสู่ เกาะราชาใหญ่   เป็นเกาะที่ม่ีความสวยงาม นอกจากแนว ปะการงัน า้ตืน้แล้ว ยังมีหาด

ทรายขาวสะอาด และ บรรยากาศที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติ และให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั   บนเกาะ  
บ่าย เกาะราชาใหญ่ สนุกสนามกบักิจกรรมด าน า้ชมปะการงั  ฝูงปลาหลากหลาย และพกัผ่อนบนชายหาด 

 จากนัน้น าท่านลง เรือยอร์ชออกจากเกาะราชาใหญ่   
 
 

วันท่ีสาม      3 
                 ภูเก็ต – ล่องเรือยอร์ช เต็มวัน – เกาะเฮ  – เกาะราชา – ด าน า้ดูปะการัง  
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  สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางกลับฝ่ัง กลับโรงแรมที่พกั 
ค ่า   รบัประทานอาหารเย็น ในโรงแรม 
** จ านวน 15 ท่านขึน้ไปสามารถเหมาเรือยอร์ชคาตามารนัได้  
** กรณีจ านวนคนน้อยต้องจอยเรือ   หากต้องการเหมาเรือ มีค่าใช้จ่ายเพิ่นอีกท่านละ 2,000 บาท  

พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort   

 
 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ในโรงแรมที่พกั 
เช้า น าท่านสู่จงัหวดัพงังา ( ระยะทาง 75กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. )  

จุดชมวิวเสม็ดนางชี "SEEN the UNSEEN" สามารถมองเห็นวิวอ่าว
พงังา 180องศา  จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ และตก สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ระดบัโลก  จากนัน้น าท่านเดินทางกลับจงัหวดัภูเก็ต 

 น าท่านแวะถ่ายรูป หาดท้ายเหมือง หาดริมทะเลอนัดามนัที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย ถึง 13.6 กิโลเมตร เคียงคู่ไปกบัทิวสนต้นใหญ่ มี
ชายหาดที่กว้างเหมาะส าหรบัเดินเล่นพักผ่อน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม น า้ตกล าปี ต ัง้อยู่ใน อุทยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้าย

เหมืองมีต้นน า้จากเทือกเขาล าปี  เป็นน าตกจ านวน 4 ชัน้ โดยชัน้ล่าง
เป็นแอ่งขนาดใหญ่ 

 จากนัน้น าท่านชม อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่  ตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของทะเลอนัดามนั  อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ครอบคลุม
พืน้ที่ถึง 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.ตะกัว่ป่า อ.กะปง อ.ท้ายเหมือง และ อ.เมือง ท่านจะได้เดินชมสัมผัสธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ทัง้พืชพรรณธรรมชาติ ต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาชนิด  

 
 
 

วันท่ีส่ี        4  
                 ภูเก็ต – พังงา –จุดชมวิวเสม็ดนางชี – หาดท้ายเหมือง – น า้ตกล าปี – อุทยานแห่งชาติเขาหลัก   

 



5 
 

 
 
 
 
 
ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่โรงแรมที่พกั  

Le Méridien Khao Lak Resort & Spa 
โรงแรมรดับ 5 ดาว ตัง้อยู่บนหาดทรายขาวอันเงียบสงบของหาดบางสักในเขาหลัก 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ในโรงแรมที่พกั  

น าท่านชม สะพานเหล็กโคกขนุน เป็นสะพานข้ามแม่น า้ตะกัว่ป่า 
สร้างขึน้ในปี พ.ศ.2511 มีคว ามเป็นมาเก่าแก่มากตัง้แต่ในยุคสมยัที่
อ าเภอตะกัว่ป่าเคยรุ่งเรืองในเร่ืองการท าเหมืองแร่ดีบุก มีความยาว
ประมาณ 200 เมตร  จากนัน้น าท่านชม ก าแพงเมืองตะก่ัวป่า สร้าง
ในปี พ.ศ. 2386 ตัง้อยู่ที่ถนนอุดมธารา สมยัรชักาลที่ 2 พระยาเสนานุ
ชิต (นุช) ได้มารกัษาการเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สร้างล้อมรอบจากที่พกั
เป็นเป็นก าแพงค่ายป้องกนัศตัรู ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน หนา 
58.5 เซนติเมตร สูง 3.80 เมตร ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 
95 เมตรยาว 158 เมตร เล่ากนัว่าเม่ือคราวอัง้ย่ีพวกโฮเส่งกบัอัง้   ย่ีง่ี
หิน้ (หรือหง่ีเห้ง) ในเมืองตะกัว่ป่ารบกนัผู้คนหนีภยัเข้ามาอยู่อาศ ัยในก า  
แพงค่ายพวกอัง้ย่ีฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในค่ายด้วย ใกล้ๆกนัมี
ชิน้ส่วนของเรือกลไฟ ซึ่งพระยา เสนานุชิต(นุช ณ นคร) เข้าหุ้นกบัพระ
ยาวิชิตสงคราม(ทตั รตันดิลก ณ ภูเก็ต ) ซือ้เพื่อใช้ปราบโจรสลัดและ
ขนส่งสินค้าระหว่างเมือตะกัว่ป่า ภูเก็ต ปีนงั 

วันท่ีห้า         5     
                       สะพานเหล็กโคกขนุน – ก าแพงเมืองตะก่ัวป่า – หม้อสตีมไอน า้เรือกลไฟ – พังงา – กรุงเทพฯ 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( ระยะทาง 750 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชม. )  

อิสระอาหารค ่า  ระหว่างทาง 
... น. ถึง จุดหมาย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

อัตราค่าบริการ       ภูเก็ต พังงา  5วัน3คืน ( รถตู้) 
 
   

ค่าบริการ  

ผู้ใหญ่  (พัก2ท่าน/ห้อง) 

6ท่าน/ตู้ 8ท่าน/ตู้ พักเดี่ยว 

เดินทางขัน้ต ่า 12ท่าน  17,800บาท 16,800บาท 4,800 บาท 

 
ค่าบริการนีร้วม    ค่าพาหนะที่แจ้งตามรายการที่ระบุ    ค่าที่พักโรงแรม  3 คืน 

  ค่าอาหารตามระบุในรายการ     ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
   ค่าประกันอุบัติเหตุทุกที่น่ังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ  อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.      
   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนักท่องเที่ยว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับชาวต่างชาติ 
  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 600บาท/ท่าน   
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
- ในการจองครัง้แรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท  พร้อมส าเนาบัตรประชาชน  
- ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 21 วัน  

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6ท่านขึน้ไป/ ตู้  หากต ่ากว่านีร้าคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทัง้หมด 


