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Promotion - Green Season (F1) 
             ภูเก็ต-พีพ-ีล่องอ่าวพังงา 

   เดินทาง โดยเคร่ืองบิน 3 วัน 2 คืน 
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายบรรยากาศกับ ด้วยโปรโมช่ัน ราคาพิเศษ น าท่านสัมผัสความงามของธรรมชาติ กับ

แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในดินแดนของไข่มุกอันดามัน สัมผัสทะเลสีครามที่เกาะพีพี กับรายการที่เราเลือกสรรให้ท่าน 
วันแรกของการเดินทางการ  
….… น. – คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู  2  เคาร์เตอร์ C  
….… น. – เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยเท่ียวบินที่ TG…….. 
……. น. – น าท่านข้ึนรถบัสปรับอากาศ (หรือรถตู้)เดินทางสู่ ท่าเรือ  
จ.พังงา ลงเรือท่องเท่ียวชมความงามของอ่าวพังงาประกอบด้วยเขาหินปูน
รูปร่างแปลกตาชมถ้้าลอด  เขาหมาจู เขาตาปู เขาพิงกัน  จากนั้นเดินทาง
เข้าสู่ เกาะปันหยี 
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร บนเกาะปันหยี  หลัง
อาหารเชิญท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า อาหารทะเลและของท่ี
ระลึก  บนเกาะ  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ  ข้ึนรถบัสปรับ
อากาศคันเดิมเดินทางเข้าสู่ จ.ภูเก็ต   เชิญท่านนมัสการ พระผุด ท่ี วัดพระ
ทอง 1 ใน Unseen in Thailand  

18.00 น. – บริการอาหารค่้า (2)ณ.ร้านอาหารในเมืองภูเก็ต จากนั้นน าท่าน
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม จ.ภูเก็ต เชิญพักผ่อนกับบรรยากาศภูเก็ตยามราตรี  
วันที่สองของการเดินทางการ  
06.30 น. - บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. - เดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านลงเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่  มุ่งหน้าสู่ 
หมู่เกาะพีพี 
10.30 น. - ถึงเกาะ พีพีเล น าทุกท่านด าน้ า  ชมปะการัง เพลิดเพลินกับโลก
ใต้ทะเลท่ี อ่าวมาหยาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์  “The Beach” 
พักผ่อน เล่นน้ าสัมผัสธรรมชาติบนชายหาดอัน แสนบริสุทธิ์และทิวทัศน์
ท่ีเพลินตา 
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร บน เกาะพีพีดอน 

จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินเล่นน้ า พักผ่อนริมชายหาด  
14.30 น. – ลงเรือกลับสู่ฝั่งภูเก็ต  

17.00 น. – ถึงภูเก็ตออกเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมประภาคารเฉลิม
พระเกียรติ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศยามเย็น  จุดชมพระอาทิตย์ตกจุด
สุดท้ายของไทย 
19.00 น. – บริการอาหารค่้า (5)ณ.ร้านอาหารในเมืองภูเก็ต จากนั้นน าท่าน  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม จ.ภูเก็ต เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่สามของการเดินทาง-พีพ ี
 07.00-09.30 น. - บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เชิญเพลิดเพลินและพักผ่อน กับบรรยากาศของโรงแรมตามอัธยาศัย  
10.30 น. – น าท่านชมเมืองภูเก็ต ชมอนุสาวรีย์การขุดแร่  สถาปัตยกรรม 
 บ้านโบราณ ชิโน-โปรตุกีส  
12.00 น. - บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารแล้ว  เชิญท่านนมัสการ 
หลวงพ่อแช่ม พระอาจารย์ชื่อดัง    ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภูเก็ตท่ี   
วัดฉลอง  จากนั้นน าท่านเลือกซื้อของฝาก  อาทิ    น้ าพริกกุ้งเสียบ   เม็ด
มะม่วงหิมพานต์   เต้าส้อ  ของท่ีระลึก  อาทิ ผ้าบาติก เคร่ืองประดับมุก  
15.00 น. – เดินทางสู่ วัดพระนางสร้างแหล่งประวัติศาสตร์เมืองถลางท่ี
ส าคัญ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกท่ีเก่าแก่และใหญ่ท่ีสุดในโลก  
ถึง3องค์ เรียกว่า ”พระในพุง” สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติภูเก็ต 
……. น. – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบินไทยเท่ียวบินที่TG..   
……. น. – เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัดิภาพ  
                       ************************************* 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 13,500 บาท 

เด็ก (3-10 ป)ี ท่านละ 10,500 บาท 
(เด็กไม่มีเตียง พักรวมกับผู้ปกครอง) 

พักเด่ียว เพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท 
ค่าบริการนี้รวม � ค่าตั่วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 
� ค่า รถบัสปรับอากาศ ,เรือ ท่องเท่ียวตามรายการ 
� ค่าอาหาร 7 มื้อ (ตามท่ีระบุในรายการ) 
� ค่าท่ีพัก โรงแรม จ.ภูเก็ต 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
� ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียวตามรายการ  
� ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  วงเงิน 1,000,000 บาท 
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง  ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้
เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังนี้ จะค านึง 
ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ  
 

 


