โปรแกรมเที่ยวภ ูเก็ต-พังงา
หมูเ่ กาะสิมิลนั -เกาะตาชัย
พัก

หรือ เขาหลักปาล์มฮิลล์รีสอร์ทแอน์สปา
เขาหลัก อ.ตะกัว่ ป่า จ.พังงา 3 วัน 2 คืน

วันแรกของการเดินทาง ภูเก็ต-พังงา-ดํานํ้าหมู่เกาะสิมิลนั
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พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย เพื่อเชคอิน ด้วยบัตรประชาชน
และโหลดของสัมภาระ
มุ่งหน้าสูภ่ ูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน FD 3019
ถึงสนามบินภ ูเก็ต เจ้าหน้าที่รอต้อนรับท่าน และนําท่านเดินทางสู่ จ.พังงา ด้วยรถต ้ ู VIP
พร้อมอ ุปกรณ์อํานวยความสะดวกและสื่อบันเทิงบริการท่านระหว่างการเดินทาง
ถึงท่าเรือ ทับละมุ
ออกเดินทางสูห่ มู่เกาะสิมิลนั ด้วยเรือเร็ว SPEED BOAT
ดํานํ้าตื้นที่เกาะห้า หรือเกาะหก ซึ่งเป็นจุดดํานํ้าที่สวยงาม กระแสนํ้าไม่แรง
เหมาะแก่การดํานํ้าแบบง่าย ๆ นํ้าทะเลใสจนท่านสามารถมองเห็นพื้นทรายใต้ทอ้ งทะเล
และเพลินตากับความสวยงามของปะการังอ่อนหลากหลายที่ข้ ึนอยูท่ วั่ ไป
อิสระพักผ่อนตามสบายที่เกาะเมี่ยง หรือเกาะสี่ ซึ่งมีหาดทรายสีขาว ละเอียดเหมือน
ผงแป้ง นํ้าทะเลใสสีคราม ให้เราได้เพลิดเพลิน เดินเล่นถ่ายรปู
หรือจะเลือกดํานํ้าบริเวณชายหาด ตามที่ท่านต้องการ
อิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงแบบบ ุฟเฟ่ต์ ที่ “ฮันนีมนู เบย์”
ดํานํ้ากันต่อที่เกาะบางู หรือ เกาะเก้า เป็นแหล่งปะการังที่สวยงามอีกจุด พร้อมกับ
ชมความงามแปลกตาของกองหินโผล่พน้ มาเหนือนํ้า เรียกกันว่า Christmas Point
นอกจากนี้ยงั มีโอกาสพบเต่าทะเล ฝูงปลาน้อยใหญ่ แหวกว่ายเล่นนํ้าภายใต้ทอ้ งทะเล
สีครามเข้ม
ปิดท้ายที่เกาะแปด ตามล่าหาสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลนั คือหินเรือใบ และเกาะหินขนาดใหญ่
ที่มีลกั ษณะคล้ายรองเท้าบูท พร้อมกับถ่ายวิวกันที่อ่าวเกือก Donald Duck Bay
เดินทางกลับสูท่ ่าเรือ
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ถึงท่าเรือ แล้วเดินทางไปยังที่พกั
ที่พกั หร ู สะดวกสบาย
ในห้องนอนแยกส่วนตัว พร้อมชดุ ห้องนัง่ เล่น และอ ุปกรณ์เครือ่ งครัวไว้คอยบริการท่าน
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนเล่นนํ้าทัง้ แบบสระว่ายนํ้าริมทะเล หรือจะเล่นนํ้าทะเลใสสะอาด
ในบรรยากาศหาดส่วนตัว หรือ
พักที่เขาหลักปาล์มฮิลล์รสี อร์ทแอน์สปา ห้องพักบริการระดับมาตรฐาน ในบรรยากาศ
สบาย ๆ แบบกันเอง พร้อมสระว่ายนํ้าคอยบริการหน้าห้องพัก ค่ะ
รับประทานอาหารคํ่า
ส่งท่านเข้านอน ฝันดี พรงุ่ นี้พบกันค่ะ

วันที่สองของการเดินทาง
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รับประทานอาหารเช้าที่รสี อร์ท
มุ่งหน้าสูท่ ่าเรือทับละมุ
พร้อมกันที่จดุ รวมพลก่อนลงสูเ่ รือ รับอ ุปกรณ์สําหรับดํานํ้าตื้น
ออกเดินทางสูเ่ กาะตาชัย เพื่อสัมผัสหาดทรายที่แสนละเอียด อิสระให้ท่านนัง่ เล่น นอนเล่น
บนชายหาด ถ่ายภาพตามสบาย หรือจะออกไป ดํานํ้าตื้น ชมปะการังหลากสี The Blue Reef
อิ่มเอมกับอาหารเที่ยงส ุดอร่อย
เดินเล่นชิว ๆ ไปกับชายหาดสีขาว ตามล่าหาปูไก่ ปูนํ้าจืด มีลําตัวสีแดงสด
ก้ามสีดําเหลือบนํ้าเงิน เสียงร้องคล้ายไก่ และปูเสฉวนยักษ์ ชมวิวเกาะตาชัย
และกองหิน Love Rock
ได้เวลาเดินทางกลับฝั่งพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ
เดินทางถึงท่าเรือ และเดินทางกลับที่พกั
ถึงที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนนอนหลับ กับเสียงคลื่นและคนที่ท่านรัก ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

วันที่สามของการเดินทาง
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อ ุทยานแห่งชาติหมู่เกาสิมิลนั -เกาะตาชัย

วัดพระทอง-ไข่มกุ -ผ้าบาติก-วัดฉลอง-วัดนาคเขาเกิดพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย - จุดชมวิวสามอ่าว-แหลมพรหมเทพร้านของฝากแม่จ ้ ู – สนามบินภ ูเก็ต – กร ุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าที่รสี อร์ท
อําลาที่พกั มุ่งหน้าสูเ่ มืองภ ูเก็ต
วัดพระทองจังหวัดภ ูเก็ต เนื่องจากองค์พระประธานที่วดั แห่งนี้มีให้เห็นเพียงครึง่ องค์
ราวกับว่าท่านผ ุดขึ้นมาโปรดจากพื้นปฐพี ชาวภ ูเก็ตจึงขนานนามว่า “พระผ ุด” อันเป็น
ที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดภ ูเก็ตมานมนาน หรือที่รจ้ ู กั กันอีกในนามหนึ่งว่า
“หลวงพ่อพระทอง”
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แวะชมงานหัตถกรรม มีผา้ บาติกสวยที่ “ชัยบาติก” และชมมุกภ ูเก็ตที่มีเครือ่ งประดับมุก
หลายชนิดที่ “มุกภ ูเก็ต” ที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
วัดฉลอง ภ ูเก็ต หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคบู่ า้ นคเู่ มืองภ ูเก็ต
แวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิรมิ งคลแต่ตวั เอง อีกทัง้ เป็นที่ตงั้ ของ
พระมหาธาต ุเจดียพ
์ ระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐานสถานของพระบรม
สารีรกิ ธาต ุของพระพุทธเจ้าที่นํามาจากศรีลงั กา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านกราบพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ภ ูเก็ต ปางมารวิชยั ขนาดใหญ่
ประดิษฐานอยูท่ ี่เขานาคเกิด โดยมีนยั สําคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสันติ ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวและความหวัง จากจุดนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเกาะภ ูเก็ตในมุมสูง ได้รอบเกาะภ ูเก็ตเลยค่ะ สวยงามมากจริง ๆ
ชมวิว “สามอ่าวแบบพระจันทร์เสี้ยว” ที่หาดกะตะ และ หาดกะตะน้อย ซึ่งชายหาดมีลกั ษณะ
เป็นอ่าวเว้าแหว่ง โค้งเป็นร ูปพระจันทร์ เลี้ยวติดต่อกันสามอ่าว ท่านจะเห็นนํ้าทะเล
เป็นสีนํ้าเงินเข้ม ครามฟ้าเขียวมรกต ไล่โทนสีแก่อ่อนอย่างงดงาม
นําท่านเที่ยว แหลมพรหมเทพ ชมจุดชมวิวที่ที่มีความสวยงามมาก เป็นแหลมยืน่ ลงสูพ
่ ้ ืนนํ้า
ทะเล ท่านสามารถเดินเล่นด้านล่าง เพื่อถ่ายร ูปและเก็บบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย
นอกจากนัน้ ยังมี "ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ" สร้างขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 50 ปี มีขนาดความกว้างที่ฐาน 9 เมตร
สูง 50 ฟุต และแสงไฟจากโคมไฟจะมองเห็นไกลถึง 39 กิโลเมตร ใช้เป็นเครือ่ งหมายในการ
เดินเรือเนื่องจากภ ูเก็ตถือเป็นศนู ย์กลางเส้นทางคมนาคมในทะเลอันดามันที่สําคัญ ภายใน
ประภาคารมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน
การคํานวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตย์ข้ ึนและตก เรือหลวงจําลองพร้อมประวัติเรือ
แต่ละลํา จากบนยอดของประภาคารยังเป็นจุดชมทิวทัศน์บริเวณแหลมพรหมเทพโดยรอบ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
แวะร้านค ุณแม่จ ้ ู ซื้อของฝากของดีเมืองภ ูเก็ต ฝากคนทางบ้าน
นําท่านสท่ ู ่าอาศยานนานาชาติภ ูเก็ต
เดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน FD 3012
ถึงกร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ



ราคาทัวร์ส ุดพิเศษ 8,900 บาท/ท่าน
(ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ กร ุงเทพฯ – ภูเก็ต)
1. ห้องพัก
(เพิ่ม 500 บาท / ท่าน กรณีที่เลือกพักที่นี่)
หรือ เขาหลักปาล์มฮิลล์รสี อร์ท แอนด์ สปา 2 คืน
2. อาหารทะเลอร่อย 7 มื้อ
3. รถต ้ ู VIP. พาเที่ยวตลอด 3 วัน
4. ค่าเรือเร็ว SPEED BOAT และดํานํ้าที่หมู่เกาะสิมิลนั
5. ค่าเรือเร็ว SPEED BOAT และดํานํ้าที่เกาะตาชัย
6. อ ุปกรณ์ดํานํ้าตื้น เสื้อชูชีพ+หน้ากากดํานํ้า (หากใครมีสว่ นตัวสามารถนําไปเองได้ค่ะ)
7. มัคค ุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง
8. ประกันอ ุบัติเหต ุ วงเงิน 100,000 บาท

สิ่งที่ควรนําติดตัวไปด้วย - กล้องถ่ายร ูป / หมวกกันแดด / ครีมทาผิวกันแดด / ยาประจําตัว /
รองเท้าสวมใส่สบาย / เครือ่ งใช้สว่ นตัวที่จําเป็น
วันเดินทาง
เวลานัดหมาย
สถานที่
การจอง

:
:
:
:

ท ุกศ ุกร์ –เสาร์-อาทิตย์
ก่อนเวลาตัว๋ เครือ่ งบิน 1.00 ชม.
สนามบินส ุวรรณภ ูมิ หรือ ดอนเมือง ตามสายการบินที่ท่านเลือก
100% ทันทีสําหรับค่าตัว๋ เครือ่ งบิน และ 50% ค่าทัวร์
ที่เหลือ 20 วันก่อนเดินทาง
โดยท่านสามารโอนเงินสดได้ที่บญ
ั ชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนศรีอย ุธยา ชื่อบัญชี ค ุณรงุ่ อร ุณ วิรชั พันธ ์ ุ
(กรรมการผูจ้ ดั การ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 714-2-14782-8

สร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นกับครอบครัว และเพื่อนสนิทที่คณ
ุ รัก
เที่ยวสนุก นอนสบาย อิ่มอร่อย เดินทางปลอดภัย ไป กับ โอเอเซีย
โดย บริษทั โอเอเซีย เมเนจเม้นท์ จํากัด (02) 2554917, (01) 375 0354
OFFICE (02) 2550131-4 ต่อ 1282 หรือ 1098 , (02) 6536230
www.oasiatourthailand.com

Email:oasiatour@hotmail.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 12/01837

