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รายการทอ่งเทีย่ว 

 “ภเูก็ต – ไขม่กุอนัดามนั  

 เกาะรอก – เกาะห้า 3 วัน 2 คืน ”  

 

รายการ Upgrade สุดพิเศษ 

- อาหาร  Upgrade ทุกมื้อ 

- ด้าน้้า แบบ exclusive โดยทีมงาน Nice Holiday  

- บิน โดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติ 

- เรือสปีดโบท๊แบบส่วนตัว 

- อาหาร ปาร์ต้ี บนชายหาดแบบส่วนตัว และ ร้านอาหารข้ึนช่ือ ของภูเก็ต 

 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ ภเูกต็ 

06.00 คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมู ิช้ัน4 ประตูทางเข้าที ่2 เคาเตอร์สายการบนิไทย

เคาเตอร์ C โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก  

07.45 น. โดยเที่ยวบินท่ี TG201น้าท่านบินสู่ จ.ภูเกต็  
09.10 น. ถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต  น้าท่าน เดินทางรถบัส

ปรับอากาศ  น้าทุกท่านไปทาน อาหารเช้า

ชาวภูเก็ต   แบบ ต่ิมซ้า กับร้านเจ้าดัง ซุป

เปอรืต่ิมซ้า การันตีโดย มล ภาสันต์   

สมควรแก่เวลา พาทุกท่าน มุ่งหน้าสู่ น้าท่าน

สู่ตัวเมือง ภูเก็ต น้าท่านสู่วัดไชยธาราราม 

หรือวัดฉลอง  นมัสการหลวงพ่อแช่ม  ใคร

มาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต เขาว่ากันอย่าง

นั้น ด้วยเพราะความศักสิทธ์ิและเกียรติคุณ

ของพระคุณ  ท่าน วัดฉลอง เป็นวัดที่มี

ช่ือเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราว

ชาวบ้านได้รับก้าลังใจจากท่านน้าชาวบ้าน

ฉลองชนะกบฏอ้ังย่ี  แม้แต่ประชาชนเพ่ือน

บ้านใกล้เรือนเคียงยังให้ความเคารพเล่ือมใส 

ศรัทธาย่ิง ดุจดังเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

ธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ซ่ึงความศักด์ิสิทธ์ิ

mailto:ob@niceholidaytour.net


 
 

บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จ ำกัด  99/37 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้ำนนนทรี รีเจ้นท์  ถ.รำชพฤกษ์  ต.มหำสวัสดิ์  อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
NICE HOLIDAY CO., LTD.  99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130 
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996  E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net 

นานัปการเมื่อคร้ังพระคุณท่านมีชีวิตอยู่มีผู้

ศรัทธาและเล่ือมใสท่านมาก ถึงขนาดรุมกันปิด

ทองที่ตัวท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทั้งร่าง เฉก

เช่นเดียวกับปิดทองพระพุทธรูปบูชา นับเป็น

ความแปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นอย่างย่ิง 

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน้าท่าน ไปนมัสการพระพทุธ

มิง่มงคลเอกนาคคีรี  หรือพระใหญ่ ท่าน

สามารถชมวิวแบบ 360 องศาสามารถมองเห็น

ทะเลรอบด้านทั้งฝ่ังกะรนและฝ่ังราไวย์และตัวเมืองภูเก็ต แล้วน้าท่านเดินทางกลับทีพ่ัก   โรงแรม อัน

ดามัน แอมเบส  หรือเทียบเท่า   

เยน็ รับประทานอาหารค้่า   ณ ภัตตาคาร  /พาทุกท่านเดินถนน คนเดินบริเวณหาดป่าตอง อิสระให้ทุกท่าน

เดินเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย 

 

วันทีส่องของการเดินทาง   เกาะ รอก เกาะ หา้ 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

08.00 หลังอาหาร น้าท่านเดินทางสู่มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ

เดินทางจากท่าเรือ เพ่ือมุ่งหน้าสู่เกาะรอกด้วย

เรือสปีดโบ๊ท ที่มีความปลอดภัยด้วยเส้ือชูชีพ และ

อุปกรณ์ครบครัน 

10.00 เดินทางถึงเกาะรอก เพลิดเพลินกับการเที่ยวชม

ธรรมชาติ บริเวณชายหาดที่เต็มที่เดินเล่นพักผ่อน

หรือด้าน้้าต้ืน 

เทีย่ง พักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์จัดเต็ม

จากทางอุทยานฯ พร้อมทั้งอ่ิมอร่อยกับของว่าง 

เค้ก ขนมนานาชนิด และเคร่ืองด่ืม น้้าผลไม้ ริม

ชายหาดบนเกาะรอกนอก  พร้อมสัมผัสกล่ินไอ

ธรรมชาติ 

บา่ย ออกเดินทางจากเกาะรอก สู่หมู่เกาะห้าถึงหมู่เกาะ

ห้า จุดด้าน้้าต้ืนที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่น

ด้วยความสมบูรณ์และความหลากหลายทาง

ธรรมชาติ ทั้งฝูงปลานานาชนิด และปลาที่เป็น

เอกลักษณ์อย่างปลาปักเป้า หอยมือเสือ และฝูงปลาสีน้้าเงิน  
15.30 ออกเดินทางจากห้า มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเเพเเสง ( Boat Ramp )  

ค่า่ พร้อมรับประทานอาหารค้่า  ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม แบบBBQ Seafood Menu อาหาร upgrade 

พิเศษ ส้าหรับ คณะ แบบ ส่วนตัว    และ  สนุกกับ กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ 
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วันทีส่ามของการเดินทาง    ภูเกต็  – กรุงเทพ  

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

 น้าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต  เย่ียมชมโรงงาน  
มะม่วงหิมพานต์  ชมการสาธิตการกะเทาะ และชิมน้้า

มะม่วงหิมพานต์ที่แรกในเอเซีย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินค้าตามอัธยาศัย น้าท่านเย่ียมชมฟาร์มมุก ชม

ไข่มุกสีทอง 15 ล้านบาท หนึ่งเดียวในไทย และสาธิต

การเล้ียงมุกน้้าเค็ม ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินชม

บรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถ่ิน  ชม

บ้านเก่า ตึกโบราณ ชิโน-โปรตุกีส,  
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ระย้า 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรน้าท่าน สู่ วัดพระทอง นมัสการ

องค์หลวงพ่อพระทองหรือพระผุด(Unseen In 

Phuket) ต้านานพระผุดอันเล่ืองช่ือของภูเก็ต และ 

“พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง” เป็นท่ีเก็บรวบรวม

โบราณวัตถุข้าวของเคร่ืองใช้ของชาวภูเก็ต เช่น 

“จังซุ่ย” เส้ือกันฝนชาวเหมืองแร่ดีบุกสมัยก่อนที่ยัง

หลงเหลืออยู่ รองเท้าตีนตุกของสตรีเช้ือสายจีนสมัยโบราณที่ต้องมัดเท้าให้เล็กตามค่านิยมของสังคม

สมัยนั้นน้าทุกท่านแวะ ช้อปปิ้งเลือกซ้ือของฝากที่ข้ึนช่ือของจังหวัดภูเก็ต 

เย็น อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  แล้วน้าทุกท่านสู่สนามบิน 

19.15 โดยเที่ยวบินท่ี TG218 น้าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ 

20.40 ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หรือ 

20.35 โดยเที่ยวบินท่ี TG222 น้าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 ถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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