
รหัส
Code ผูใหญ เด็ก

1 PPferry 1000 900

2 PngFerry 1400 1300

3 HeySp.boat 800 700

4 KaihalfDay 1000 800

5 Halfdaycity 600 500

จํานวน 6 ท่าน ขึ�นไป เป็นไปรเวททัวร์ ราคาท่านละ  600    บาท tour

๑๑๑๑๑ขอบคุณและรับประกันความสนุกและความสุขจากการเดินทาง๑๑๑๑๑

ทัวรเกาะเฮ (Coral Island) เรือเร็ว

ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

เกาะภูเก็ต ซิตี้ ทัวรครึ่งวัน

ทัวรเกาะไขครึ่งวัน

**เพื�อความสะดวกของคุณโปรดจองทัวร์ล่วงหน้า**

โดยคุณสามารถโอนเงินไปที�

กรุณาสงใบโอนเงิน พรอม ชื่อ รหัสของทัวร และจํานวนคนที่ไปไดที่

ธ.กรุงเทพ สาขา ภูเก็ต เลขบัญชี 264-400061-0 ชื�อบัญชี วิไลวรรณ ดีเนล

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

โปรแกรมพีพีทัวร เรือใหญ (เที่ยวเกาะพีพี 
อาวมาหยา Ferry Boat)

ทัวรอาวพังงา พายเรือแคนู โดยเรือใหญ

โปรแกรมทัวร์ พิเศษสําหรับสมาชิกและครอบครัวไลออนส์

การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั�งที� 52

ณ จังหวัดภูเก็ต วันที� 16-18 มีนาคม พ.ศ.  2561

โปรแกรมทัวร ราคา



  



รายละเอียดโปรแกรม
เวลา 
7:15
8:30

10:15

12:45

14:30

16:15

รหัส
Code ผู้ใหญ่ เด็ก

Ppferry 1000 900

มองเห็นอ่าวทั�ง2อ่าว นั�นคืออ่าวโล๊ะดาลัมและอ่าวต้นไทร ซึ�งมีนํ�าทะเลสีตัดกันด้านหนึ�งมีนํ�าทะเลสีฟ้า อีกด้านสีเขียวมรกต 

อาหารกลางวัน     มัคคุเทศก์    ประกันอุบัติเหตุ
ค่าเรือบริการ ค่าอุปกรณ์ดํานํ�าตื�น หน้ากาก ท่อหายใจ และ ชูชีพ

ส่งลูกค้าที�ไม่ได้ทําโปรแกรม ดําผิวนํ�าชมประการัง (snokelling) ณ ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน ลูกค้าที�
ต้องการไปชมวิว และเล่นนํ�า ดํานํ�าตื�นลงเรืออีกลํา

รับประทานอาหารเที�ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน เสร็จแล้วเลือกซื�อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจาก เกาะพีพีดอน สู่เกาะภูเก็ตใช้เวลาประมาณ 1 ชั�วโมงครึ�ง

เดินทางถึงท่าเรือ รถตู้นําท่านส่งโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

รถรับท่านจากโรงแรมและเดินทางไปยังท่าเรือ (เวลารับขึ�นอยู่กับที�ตั�งของโรงแรมที�พัก)
ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือใหญ่ (เฟอร์รี�) Sea Angel Beyond Cruise ภายในเรือม ีชา กาแฟ ของ

ว่างและ เครื�องดื�มให้บริการ

ใหญ่ภายในมีหาดทรายขาว หมู่เกาะพีพีประกอบด้วย2เกาะใหญ่ๆ คือเกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเล ซึ�งโลกใต้ทะเลของหมู่
เกาะพีพีเป็นที�ยอมรับจากทั�วโลกว่าสวยงามไม่แพ้ที�ใด เป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวใฝ่ฝันครั�งหนึ�งในชีวิตต้องมาสัมผัส 

เกาะพีพีดอน ครั�งหนึ�งเคยติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที�สวยงามที�สุดในโลกเลยทีเดียว เกาะพีพีดอนเป็นศูนย์

รายละเอียด

โปรแกรมพีพีทัวร ์เรือใหญ ่(เที�ยวเกาะพีพ ีอ่าวมาหยา Ferry Boat)
จอง ทัวร์ Code; PPferry

สัมผัสนํ�าใสดั�งมรกตที�อ่าวปิเล๊ะลากูน ชมถํ�ารังนกไวกิ�ง ดํานํ�าดูปะการังเพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากสีหลายชนิดที�แหวกว่าย
 ตระกานตา พร้อมรับบริการที�แสนดีเยี�ยมน่าประทับใจจากทีมงานมืออาชีพ หมู่เกาะพีพี เป็นส่วนหนึ�งของอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา อยู่ห่างจากกระบี�ราว 40 กิโลเมตรโดยเกาะพีพีดอนเป็นสุดยอดแห่งสถานที�ท่องเที�ยวหลัก เป็นเวิ�งหรืออ่าว

เกาะพีพีเล โดดเด่นในเรื�องแหล่งดํานํ�าตื�นและนํ�าลึกโดยสามารถชมได้บริเวณอ่าวปิเละ และอ่าวโล๊ซามะ และ
อีกสถานที�หนึ�งซึ�งเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงระดับโลก ที�รู้จักกันด ีคือ อ่าวมาหยาซึ�งเป็นชายหาดที�สวยงาม

มากทรายละเอียดราวฝุ่นแป้ง นํ�าทะเลใสเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง The Beach 

ที�นําแสดงโดยลีโอนาโด ้คิคาปริโอ ้จึงทําให้อ่าวมาหยาโด่งดังไปทั�วโลกมาจนถึงทุกวันนี�

กลางของหมู่เกาะทั�งที�พัก ท่าเรือ ร้านอาหาร และสิ�งอํานวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมให้ทําได้หลากหลายไม่ว่าจะเล่นนํ�า 
บริเวณชายหาด ดํานํ�าตื�นบริเวณอ่าวต้นไทร อ่าวโล๊ะดาลัม หรือจะเหมาเรือหางยาวส่วนตัวไปดํานํ�าลึกได้อีกด้วย ที�สําคัญมี
จุดชมวิวที�สามารถมองเห็นหาด2หาดโค้งเว้าเข้าหากันกับวิวพ้อยหลักล้านวิวมุม360 องศา มีทัศนียภาพที�สวยงามสามารถ

ราคา ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389
Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร โดยเจ้าหน้าที� อบต. และ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ คนไทยท่านละ 40 บาท ต่างชาติ 400
 บาท

ราคานี�ไม่รวมค่าบํารุงรักษา ค่าทําความสะอาดเกาะพีพีดอน ทั�งคนไทยและต่างชาติท่านละ 20 บาท เรียกเก็บบริเวณ
สะพาน



เวลา    
07:15 น.

09.20 น.

12.30 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.30 น.

16.00 น.

16.30 น.

รหัส
Code ผู้ใหญ่ เด็ก

PngFerry 1400 1300

ทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคน ูโดยเรือใหญ่

จอง ทัวร์อ่าวพังงา Code;PngFerry

ออกเดินทางต่อไปยังเกาะห้อง ลักษณะเป็น Lagoon และพายเรือชมห้องต่าง ๆ  อันตระการตา มีหินงอก
หินย้อย อันสวยงาม

ถึงท่าเรือ นําท่านเดินทางกลับที�พัก โดยสวัสดิภาพ

เรือเดินทางกลับ ภูเก็ต

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ แบบ Buffet Lunch พร้อมล่องเรือสู่เดินทางไปยัง เขาพิงกัน

ถึงบริเวณเกาะตาปู เปลี�ยนท่านลงเรือหางยาว เพื�อเดินทางชมเขาพิงกัน ถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง 
James Bond 007 หรือต่างชาติชอบเรียกว่า James Bond Island ชมความแปลกประหลาดของ เขา

ตะปู ซึ�งนักท่องเที�ยวมักจะเรียกผิด เป็นเกาะตะปู

ออกเดินทาง เล่นนํ�าที�เกาะละวะหรือเกาะนาคา หรือหัดพายเรือด้วยตนเอง , พักผ่อนตามอัธยาศัย

รถรับท่านจากที�พัก ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวปอ
รายละเอียด

10.20 น.

เรือออกจากท่าเรืออ่าวปอ เดินทางโดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่เอ่าวพังงา

เรือถึงเกาะพนัก ลงเรือแคนู พนักงานพายนําท่านสัมผัสธรรมชาติของป่าโกงกาง ชมถํ�าค้างคาว 
ผ่านถํ�าที�สวยแปลกประหลาด พายเรือพายในถํ�าจนสุดปากถํ�าจะ ทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์

 ขยายพันธุ์สัตว์นํ�ามากมาย ซึ�งอุทยานฯแห่งนี�จะอยู่ในเวิ�งอ่าวพังงาที�เต็มไปด้วยเกาะหินปูน ซึ�งสวยงามด้วย

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานฯ แห่งนี�เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั�งทะเลแห่งที�สองของประเทศ

 และอุดมสมบูรณ์ การท่องเที�ยวบริเวณอ่าวพังงา จะเป็นการท่องเที�ยวโดยเรือแคนูเป็นส่วนใหญ่ เนื�องจากสามารถ
พายเข้าไปชมความสวยงามของเกาะแก่ง หรือถํ�าต่างๆได้อย่างใกล้ชิด

 มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั�ง และทิวทัศน์เหนือผิวนํ�า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่ง

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

รูปลักษณ์ ช่วงเวลาเหมาะสําหรับท่องเที�ยว คือ เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน 
อ่าวพังงาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกที�นึงที�น่าสนใจ ชมความงามของหินงอกหินย้อย ภายใต้ถํ�าลอดผ่านภูเขาที�มี
รูปร่างคล้ายสัตว ์แวะเขาตะปูและเขาพิงกัน ธรรมชาติของเกาะนี�จะเป็นแนวภูเขากลางทะเล มีนํ�าทะเลที�ใสสะอาด

ราคา ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389



เวลา    
08.00–
09.00 น.

09.15–
09.30 น.

09.45–
12.00 น.

12.00–
13.00 น.

13.00–
15.00 น.

15.00 น.

รหัส

Code ผู้ใหญ่ เด็ก

HeySp.boat 800 700

รับลูกค้าจากโรงแรมที�พักตามโซนต่างๆในภูเก็ต เพื�อเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

ออกเดินทางสู่เกาะเฮ หรือ Coral Island

มองเห็นเหล่าปลาน้อยใหญ่หลากสีสันสวยงามแหวกว่ายไปมามากมาย และระหว่างการเดินทางนั�นเรา
สามารถชมทิวทัศน์ต่างๆ ได้เห็นทั�งอ่าวพันวา เกาะโหลน และเขาขาดที�อยู่ด้านหน้า

เมื�อหันหลังกลับมาก็จะเห็นเขานาคเกิดในมุมสูง เสมือนกับว่าเราได้อยู่ท่ามกลางทะเลที�โอบล้อมด้วยภูเขา 
 ภายใต้ผืนนํ�าอันใสสะอาดของเมืองภูเก็ต

รายละเอียด

รายละเอียดโปรแกรม

เดินทางถึงเกาะเฮ เดินเที�ยว เล่นนํ�าและพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกพักผ่อนหรือ ทํา
กิจกรรมหลากหลายชนิดมีให้เลือก

ราคา ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

รับประทานอาหารเที�ยง ที�ร้านอาหารเฮ (Hey Restaurant)

สนุกสนานไปกับการเล่นนํ�าและดํานํ�าตื�น (snorkeling) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางออกจากเกาะเฮสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

ทัวร์เกาะเฮ (Coral Island) เรือเร็ว

เกาะเฮเป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ�ง ตั�งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั�งภูเก็ตประมาณประมาณ 
10 ก.ม.เป็นอีกหนึ�งเกาะยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต ที�สามารถเดินทางท่องเที�ยวได้โดยง่าย โดยเรือสปีด

โบ๊ทเพียง 10-15 นาท ีซึ�งเป็นเกาะที�เดินทางค่อนข้างสะดวกและราคาไม่สูงจนเกินไป
เกาะเล็กๆแห่งนี�มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังนํ�าตื�นที�ถือได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ นํ�าทะเลใส สามารถ

จอง ทัวร์เกาะเฮ code: HeySpboat



เช้า บ่าย
07:30 น. 12:30 น.

08.30 น. 13.30 น.

09.00 น. 14.00 น.

10.00 น. 15.00 น.

11.00 น. 16.00 น.

12.30 น. 17.00 น.

**โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศและระดับนํ�าทะเล

รหัส

Code ผู้ใหญ่ เด็ก

Kaihalf Day เช้า 1000 800

Kaihalf Dayบ่าย 1000 800

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389

ราคา

เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินและรับอุปกรณ์ดํานํ�า มีบริการเครื�องดื�ม ชา กาแฟ อาหารว่าง

ทัวร์เกาะไข่ครึ�งวัน
                         เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว เที�ยวไข่นอก เกาะไข่ใน ดํานํ�าที�เกาะไข่นุ้ย (ครึ�งวันเช้า-บ่าย)

จอง ทัวร์เกาะไข ่ Code; KaihalfDay

รายละเอียดโปรแกรมทัวร ์เกาะไข่ครึ�งวันเช้า/ เกาะไข่ครึ�งวันบ่าย

รายละเอียด

รับท่านจากโรงแรมที�พักมุ่งสู่ท่าเรือ

เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว เที�ยวไข่นอก เกาะไข่ใน ดํานํ�าที�เกาะไข่นุ้ย (ครึ�งวันเช้า-บ่าย) เที�ยวเกาะไข่ครึ�งวัน
สบายๆทัวร์เกาะไข่ ครึ�งวัน โดยเรือเร็ว เพียง20 นาทีจากภูเก็ต ท่านจะได้ชมความงามของเกาะไข่นอก เกาะไข่ใน 

และดํานํ�าที�เกาะไข่นุ้ย พบนํ�าทะเลสีฟ้าอมเขียวอ่อนใสๆ และ ฝูงปลาสลิดหิน(ปลาเสือ) จํานวนมาก
ซึ�งคุ้นชินกับนักท่องเที�ยวเป็นอย่างดี สัมผัสประสบการณ์ดํานํ�าในแนวปะการังนํ�าตื�นที�สวยงาม เป็นทริปทัวร์ทะเลครึ�งวัน

ที�คุ้มค่าและสนุกมากๆางใกล้ๆ ที�คุ้มค่าและสนุกมากๆ

เวลา  

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่ใน โดยเรือสปีดโบ๊ท ดํานํ�าตื�นชมปะการัง และฝูงปลา
สวยงามหลายชนิด

เดินทางออกจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับกิจกรรมดํานํ�าตื�นชมปะการัง
 และว่ายนํ�ากับฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด

ออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นนํ�าและชมความสวยงาม
ของชายหาด

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ และส่งท่านถึงโรงแรมที�พักโดยสวัสดิภาพ



14:00 น. -14:30 น. เยี�ยมชม พระใหญ่เขานาคเกิด และถ่ายรูปวิว หาดฉลอง-หาดราไวย์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

14:40 น. -15:10 น.  สักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม พระคู่เมืองภูเด็ต ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

15:20 น. -15:40 น. เยี�ยมชมโรงงานผลิตจิวเวอรี� และ พักเบรก ทานชากาแฟยามบ่าย ที�วังถลาง ประมาณ 20 นาที.

15:50 น. -16:10 น. แวะชมโรงงานผลิตเม็ดมะม่วง และเดินเลือกซื�อของกินของฝากพื�นเมืองภูเก็ตตามอัธยาศัย 

ใช้เวลาประมาณ  20 นาที

16.30-16.50 น.                       ชมวิวทิศทัศน์ของเมืองภูเก็ต และ หอเกียรติยศ 100 ปี ที�จุดชมวิวเขารัง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

17.00-17.15 น.   เยี�ยมชม ชุมชนพื�นเมืองของชาวจีนฮกเกี�ยน  และถ่ายรูปคู่ตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุเกต

ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

 ชมพระอาทิตย์ตกดินที�แหลมพรหมเทพภูเก็ต รับผลไม+้ผ้าเย็น+นํ�าดื�ม ฟรี ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

ส่งลูกค้ากลับที�พักโรงแรมที�พักอย่างปลอดภัย.

ผู้ใหญ่ เด็ก

600 500

โปรแกรมซิตี�ทัวร์ครึ�งวัน 13:00-19:00 น. (City Tour Half Day)
จองทัวร์: HalfDaycitytour

17.50-18.30 น.                   

18.30-19.00น.                       

หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเห็นสมควรของไกด์

อิสลามสามารถทานได้

รับลูกค้าจากโรงแรมที�พักตามโซนต่างๆในภูเก็ต เพื�อเดินทาง13.00

Line ID:  tea52, e-mail: vdienel@gmail.com

ติดต่อ ล. วิไลวรรณ โทร 081 3971567, ล. วนิดา โทร 086 9544389

Halfdaycitytourเกาะภูเก็ต ซิตี� ทัวร์ครึ�งวัน

จํานวน 6 ท่าน ขึ�นไป เป็นไปรเวททัวร์ ราคาท่านละ  600    บาท

Code

หากลูกค้ามีอาการเมารถ หรือ รู้สึกไม่สบายสามารถแจ้งไกด์ได้

ขอความร่วมมือจากคณะลูกทัวร์ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพราะในโปรแกรมที�เราจัดให้ไป มีทั�งสถานที�สําคัญทาง

ศาสนาพุทธอาหารที�ร้านอาหารที�เราพาไป เป็นอาหารพื�นเมืองทั�วไปแต่จะไม่มีส่วนผสมของเนื�อหมู 

ยกตัวอย่างเช่น สภาพอากาศที�แปรปรวน มีฝนตก.
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