PHUKET
วันแรกของการเดินทาง
17:30 น.

พร้อมกัน ณ. จุดนัดหมาย จากนั้นออกเดินทางสุ่ จ. ภูเก็ต โดยรถตูป้ รับอากาศ วีไอพี ระหว่างทางบริ การ
อาหารแบบปิ กนิก (มื้อที่ 1) พร้อมเครื่ องดื่มและขนมขบเคี้ยว สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถบัสจากมัคคุเทศก์
อารมณ์ดี รับฟังข้อมูลด้านท่องเที่ยว

23.30 น.

บริ การข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่ าย จังหวัดชุมพร หลังอาหารมื้อค่านาท่านเดินทางกัน
ต่อให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย…ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.00 น.

นาท่านเดินทางถึงโรงแรม พังงาเบย์รีสอร์ท จังหวัดพังงา ให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัวล้างหน้าแปรงฟันกัน
ตามอัธยาศัย

07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมพังงา เบย์ รี สอร์ ท (มื้อที่ 3)

08.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อจังหวัดพังงา

10.00 น.

ถึงท่าเรื อ นาท่านลงเรื อล่องชมถ้ าลอดเล็ก ถ้ าลอดใหญ่

11.00 น.

ล่องเรื อชมเขามาจู ชมความงามที่ร่มรื่ นของบรรยากาศของป่ าโกงกาง หลังจากนั้นนาท่านชม เขาตะปู เขาพิง
กัน ซึ่ งเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนต์ เรื่ องเจมบอนด์ 007

12:30 น.

บริ การอาหารเที่ยง ณ.ร้านปั นหยีมูเทียร่ า (มื้อทึ่ 4) บนเกาะปั นหยี หลังจากนั้นให้ท่านแวะซื้ อสิ นค้าและของที่
ระลึก

14.00 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งชมธรรมชาตืที่สวยงามของเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆที่สวยงามมากที่ไม่แพ้กยุ้ หลิน
เมืองจีนและอ่าวฮาลองเบย์ของเวียตนามเลย

15.00 น.

นาท่านเดินทางถึงท่าเรื อ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จงั หวัดภูเก็ต

17.00 น.

นาท่านเดินทางถึงที่พกั โรงแรมเมโทรโปลภูเก็ต (พักห้องละ 2 ท่าน)

19.00 น.

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

20.30 น.

ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย…ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง
06.30 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มื้อที่ 6)

07.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อรัษฏา

08:30 น.

ออกเดินทางโดยเรื อนาเที่ยวปรับอากาศลาใหญ่ปลอดภัยสู งมุ่งสู่ เกาะพีพี บริ การขนม เครื่ องดื่มบนเรื อ

10.30 น.

ถึง เกาะพีพี ชมความงามของ เกาะพีพีเล ชมอ่าวมาหยา ตื่นตาตื่นใจกับน้ าทะเลที่สะอาดสี เขียวใสมรกต
ปะการัง ฝูงปลาใหญ่นอ้ ย เชิ ญท่านดาน้ าดูปะการังกันอย่างเต็มที่

12.30 น.

บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหาร(บนเกาะพีพีดอน)

13.30 น.

นาท่านเดินเล่นในตลาดบนเกาะพีพี หรื อจะเล่นน้ ากันต่อที่ชายหาดก็ได้ครับ

14.30 น.
16:30 น.

นาท่านเดินทางกลับฝั่งเกาะภูเก็ต
เดินทางถึงท่าเรื อ จ.ภูเก็ต หลังจากนั้นนาท่านสู่ แหลมพรมเทพ

18:30 น.

นาท่านชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของประเทศไทยที่แหลมพรมเทพ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น(มื้อ
ที่ 8) ณ ภัตราคารแหลมพรมเทพ

20:00 น.

นาท่านกลับที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนได้ตามอัธยาศัย…ราตีสวัสดิ์

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พกั (มื้อที่ 9)

08.30 น.

นาท่าน CHECK OUT ออกจากที่พกั เพื่อท่องเที่ยวกันต่อ

09.00 น.

นาท่าน นัง่ รถชมเมืองภูเก็ต แบบไซส์ซีอิ้ง ชมตึกเก่าโบราณ สไตล์ชิโนโปตุเกตุ

10.00 น.

นาท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มที่วดั ฉลอง

12.00 น.

บริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)

16.30 น.

แวะซื้ อของฝากของที่ระลึกจากอาเภอไชยา

18.00 น.

บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหารพลับพลาซี ฟู้ด (มื้อที่ 11)

19.00 น.

นาท่านเดินทางกลับให้ท่านได้ดูหนังฟังเพลงเบาๆพักผ่อนตามอัธยาศัย…ราตรี สวัสดิ์

วันที่ห้าของการเดินทาง
05.00 น.

นาท่านเดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 7,900.- บาท

เด็ก 5-11 ปี คิด 65% ต่ากว่า (พักกับผูป้ กครอง/ไม่มีเตียง)
อัตรานีร้ วม
-ค่าที่พกั โรงแรมภูเก็ตเมโทโปล หรื อเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน จานวน 2 คืน
- ค่ารถบัสนาเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ (11มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท
- ทุกอย่างตามโปรแกรมด้านบน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากเหนื อโปรแกรม
-ภาษีมูลเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
สิ่ งทีต่ ้ องนาติดตัว

1. แว่นตากันแดด
2. ครี มกันแดด
3. ชุดเล่นน้ า
4. กล้องถ่ายรู ป
5. ของใช้ส่วนตัว
6. ยารักษาโรคประจาตัว
สอบถามหรือเปลีย่ นแปลงข้ อมูลเพิม่ เติม 02-873-6880 (AUTO)

