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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  ภูเก็ต  »  เกาะพีพ ี
วัดพระทอง-พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง-วัดไชยธาราราม-แหลมพรหมเทพ-เกาะพีพ ี

                     เกาะพีพีเลเกาะพีพีดอน-พระบรมธาตุไชยา-ช้อปปิ้ง                  (4วนั 2คืน) 

      
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                       จดุนดัหมาย-ภูเกต็ 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 

วันทีส่องการเดนิทาง               วดัพระทอง-พิพธิภณัฑสถานวดัพระทอง-วดัไชยธาราราม-แหลมพรหมเทพ   

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ี จ.ภเูก็ต “ไข่มกุอนัดามนั สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวง
พ่อแช่ม” ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร 

09.30 น.    น าท่านสกัการะ วดัพระทอง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงวดัหนึ่งในจงัหวดัภูเก็ตมีพระพุทธรูปท่ีโผล่จาก
พืน้ดินเพียงคร่ึงองค์ จากนัน้ชม พิพิธภัณฑสถานวดัพระทอง เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุข้าวของ
เคร่ืองใช้ของชาวภเูก็ตในสมยัก่อน เชน่อปุกรณ์การท าเหมืองแร่ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านสักการะ วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม เพ่ือเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง  

เร่ืองราวความศกัดิส์ิทธ์ิ กิตตศิพัท์ในการรักษาโรคอีกด้วย 
14.00 น. น าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมอาทิตย์ตกก่อนใครท่ีสวยท่ีสดุในเมืองไทย เป็นแหลมท่ีอยู่ใต้สดุของ

เกาะภเูก็ต มีลกัษณะเป็นแหลมโค้งไลร่ะดบัทอดตวัสูท้่องทะเล 
16.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั The Windmill Phuket Hotel (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                     เกาะพพี-ีเกาะพีพเีล-เกาะพพีดีอน 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์  
08.00 น. เดนิทางถึงทา่เทียบเรือรัษฎา ซึง่เป็นทา่เทียบเรือมาตรฐานประจ าจงัหวดัภเูก็ต  
 ถึง เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์ร่ี 
10.30 น. น าท่านชม เกาะพีพีเล เป็นเวิง้หรืออ่าวใหญ่ท่ีภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเล่นน า้และดู

ปะการัง จากนัน้ชม เกาะพีพีดอน เพ่ือเลน่น า้ ด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ ณ อา่วปะการัง 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
14.30 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสู่  Phi Phi Andaman Legacy Resort (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศยั หรือจะท่อง

ราตรีในยามค ่าคืนของเกาะพีพี 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                                    ชอ้ปปิง้-พระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร  

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าท่ีสดใสบริการอาหารเช้า(มือ้7 ณ ห้องอาหารโรงแรมเก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. น าทา่นแวะ ช้อปปิง้ ซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึจากภเูก็ต อาทิ น า้พริกกุ้ งเสียบขึน้ช่ือ กุ้ งเสียบ ปรุงรส แกง

ไตปลา และสินค้า OTOP และสินค้าอีกมากมาย 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น.      น าท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานส าคัญเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรม 

สารีริกธาตแุละเป็นพทุธสถานเพียงแหง่เดียวท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของชา่งศลิปกรรมสมยัศรีวิชยั 
12.00 น.      บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  
__.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

 

 

 

  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ  บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต  า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (ภเูก็ต,เกาะพีพี) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่เรือเฟอร์ร่ี 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 
 เสือ้กนัหนาว 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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