
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
เช้า กลาววัน ค ่า 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง  – ท่าอากาศยานภูเก็ต – พงังา – ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระ
โสม) หรือท่าด่านศุลกากร – ล่องเรือเท่ียวอ่าวพงังา – เกาะปันหยี – ถ ้าลอด – เขา
พิงกนั – เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด ์– จุดชมวิวเสมด็นางชี – ตลาดนดัชิลลว์า ภูเก็ต 

 ✓ ✓ ที่พกัภูเก็ต 

2 
ท่าเรือทบัละมุ – อุทยานหมู่เกาะสิมิลนั – หินเรือใบ – ชมวิวอ่าวเกือก   
ด าน ้าชมปะการัง เกาะบางู , เกาะบาย ูและ เกาะเมียง – ท่าเรือทบัละมุ 

✓ ✓ ✓ ที่พกัภูเก็ต 

3 
วดัฉลอง หลวงพ่อแช่ม – แหลมพรหมเทพ – หาดยะนุ้ย – Three monkey คาเฟ่
กลางป่า – ย่านเมืองเก่า Phuket old town – โกป๊ีเต่ียม – ถนนดีบุก – แยกเยาวราช -
ซอยรมณีย ์– ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

✓ ✓  - 

เดินทางช่วง เดือนกมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
9,900.- 

WONDERFUL THAILAND 

ภูเกต็ สิมิลนั ล่องอ่าวพงังา 3 วนั 2 คืน 
“เกาะสวย น า้ใส สิมิลนั สวรรค์บนดนิ” 



 

 

ไฟล์ทบิน : AIR ASIA (FD) 
Departure:  FD3029   DMK-HKT  09.40-11.15 
Return      :  FD3028   HKT-DMK  20.20-21.45 
(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บนเคร่ือง
เป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคาน์เตอร์) ค่าทวัร์ไม่รวมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง  

วันแรก       ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเก็ต – พงังา – ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร –  
 ล่องเรือเที่ยวอ่าวพงังา – เกาะปันหยี – ถ า้ลอด – เขาพงิกัน – เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ – จุดชมวิวเสม็ดนางชี –  
 ตลาดนัดชิลล์วา ภูเก็ต 
07.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย ประตู 9-10 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
09.40 น. มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3029 
11.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต รับสัมภาระใหเ้รียบร้อย ไกดจ์ะรอตอ้นรับท่านอยูด่า้นนอก  
 น าท่านขึ้นรถตูป้รับอากาศเดินทางท่องเท่ียว เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือ ท่าเรือด่านศุลกากร จ.พงังา 

น าท่าน ล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทิวทศัน์ของอ่าวพงังาท่ีจะท าท่านต่ืนตาต่ืนใจไปกบัหน้าผาหินและ
เกาะท่ีมีรูปร่างแปลกตา ชมพื้นท่ีป่าชายเลนผืนใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศไทยในปัจจุบนั พื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตาม
น่านน ้าของป่าชายเลน  

 เดินทางสู่ เกาะปันหยี หรือ บ้านกลางน ้า ช่ือน้ีมีท่ีมาเน่ืองจาก“โต๊ะบาบู” ผูน้ าชาวอินโดนีเซียอพยพมาเม่ือ 200 ปีก่อน 
เม่ือมาเจอเกาะปันหยไีดข้ึ้นไปปักธงให้พรรคพวกท่ีอพยพ มาดว้ยกนัรู้วา่เป็นสถานท่ี เหมาะสมท่ีจะตั้งบา้นเรือน ค าวา่ 
“ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีท่ีดินนิดเดียวซ่ึงเอาไวเ้ป็นท่ี สร้างมสัยิดและกุ
โบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บา้นแทบทั้งหมดดา้นหน้าของหน้าผาหินปูนเหนือน ้าทะเล 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมงพื้นบ้าน บนเกาะปันหยีนั้นมีทั้งโรงเรียน สถานีอนามยั มสัยิด ร้านคา้ 
ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย และเป็นแหล่งท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินคา้ท่ีระลึก
จ าหน่าย เช่น ผลิตภณัฑ์จากเปลือกหอย ผา้บาติก สร้อย ก าไล แหวน ท่ีท ามาจากหอยมุก และยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ อีก 
เช่น น ้าพริกกุง้เสียบ กะปิและเป็นจุดพกัทานอาหาร นกัท่องเท่ียวมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัท่ีเกาะปันหยี น าท่าน
กลบัสู่ท่าเรือ อีกหน่ึงความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน ้า แห่งเดียวในประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งน้ีมาจากความตั้งใจของเด็กๆ ในชุมชน และประสบความส าเร็จ
ควา้แชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ท าให้สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งน้ี เป็นท่ีเท่ียวไฮไลทข์องเกาะปันหยีอีก
ดว้ย 



 

 

  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านนัง่เรือผ่านไปยงั ถ ้าลอด เป็นภูเขาลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลท่ีก าเนิดจากแรงกดัเซาะขอคล่ืนทะลุทุลวงจน

เป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอกหินยอ้ยบนเพดานถ ้าท่ีสวยงาม สามารถนัง่เรือลอดผ่าน
ถ ้าเขา้ออกไดท้ั้งสองดา้น เรือขนาดเลก็สามารถแล่นผา่นไดแ้ต่จะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะช่วงท่ีน ้าลงเท่านั้น จากนั้นล่องเรือมา
ท่ี เขาตาปู เขาพิงกัน อยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั เม่ือขึ้นจากเรือแลว้หันหน้ามองกลบัไปจะสามารถมองเห็นผืนน ้าสีเขียวกับ
เขาตะปูท่ีมองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพท่ีสวยงาม น าท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะ
เจมส์บอนด์ เป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหินใหญ่ปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพงังาเม่ือมองจาก
ระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปูขนาดยกัษถู์กตอกลึกลงไปในน ้า นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีมีภาพยนตร์ฮอลลี
วูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เร่ืองเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden Gun) และไดรั้บการ
ขนานนามอีกช่ือหน่ึงว่า James Bond Island นกัท่องเท่ียวสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรือ หรือชมจากสันดอน
ของเกาะเขาพิงกนั และไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได ้ทางเจา้หน้าท่ีอุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียวล่องเรือเขา้ไปดู
เขาตะปูใกล้ๆ โดยเด็ดขาด เน่ืองจากส่วนท่ีจมอยู่ใตท้ะเลถูกน ้ าทะเลกดัเซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่า
อาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น เขาพงิกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพงังา มี
ลกัษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอ่ืนใดทั้งส้ิน โดยมีลกัษณะเป็นภูเขาสองลูกท่ีแนบยดึติดกนั เป็นแนวเส้นตรง
จากยอดเขาสู่ตีนเขา เกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรุดตวัต ่าลง ฐาน
เคล่ือนออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกท่ีแตกออกตั้งเอียงพิงภูเขาลูกเดิมท่ีมีลกัษณะคลา้ยถูกของมีคม
ตดัเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยงัไม่ไดถู้กแยกออกจากกนักลบัถูกปล่อยให้ยงัคงแนบชิดติดกนัจนถูกเรียกว่า 
เขาพิงกนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง 



 

 

 
 

 เดินทางสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี อยู่บ้านเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดจุดหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดัพังงา 
สามารถมองเห็นทศันียภาพของอ่าวพงังาไดอ้ยา่งสวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสมด็นางชี ซ่ึงเป็นจุดชมวิว
ดั้ งเดิมท่ีเปิดตัวเสม็ดนางชี จะอยู่ถึงก่อนเสม็ดนางชี บูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมวิวและท่ีพกัในรูปแบบเต็นท์
ให้บริการ ถดัจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสม็ดนางชีบูติค ซ่ึงให้บริการในรูปแบบ
ท่ีพกัทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดค้า้งคืนสามารถขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและ
ร้านกาแฟได ้ทวัร์น าท่านชมวิว จุดชมเสมด็นางชีบูติค อิสระถ่ายรูปเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมตามอธัยาศยั 

 
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ ภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดียวในประเทศ
ไทยท่ีมีสถานะเป็นจงัหวดั ภูเก็ต ไดช่ื้อว่าเป็น ดินแดนแห่งไข่มุกอนัดามนั เคยเป็นดินแดนท่ีรุ่งโรจน์และมีความมัง่คัง่
จากการท าเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงการขุดแร่ดีบุกท่ีภูเก็ต มีประวติัความเป็นมากว่า 
500 ปีมาแล้วมนต์เสน่ห์ของภูเก็ตอยู่ท่ี ตวัเกาะท่ีมีลกัษณะเวา้เป็นอ่าวไปทัว่เกาะ ซ่ึงท าให้เกิดชายหาดท่ีสวยงาม
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 



 

 

 เดินทางสู่ ตลาดนัดชิลล์วา ภูเก็ต ตลาดกลางคืนตกแต่งสถานท่ีสวยงาม เน้นการพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นหลกั มากไปดว้ย
ของขายท่ีตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตล ์ไม่วา่จะเป็นอาหาร เส้ือผา้ หรือสินคา้แฟชัน่อ่ืนๆ รองรับทุกการพบปะสังสรรคด์ว้ย
ร้านอาหารหลากหลาย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 

 ที่พกั: เมืองภูเก็ตระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจ
เป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ  

วันที่สอง ท่าเรือทับละมุ – อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน – หินเรือใบ – ชมวิวอ่าวเกือก – ด าน ้าชมปะการัง เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะ
เมียง – ท่าเรือทับละมุ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 
08.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า มีบริการเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยาย

รายละเอียดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 
08.30 น. น าท่าน ล่องเรือ Speed Boat  มุ่งหน้าสู่ อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะสิมิลนั มีธรรมชาติบนชายฝ่ังทั้งหาดทรายขาวละเอียด
สวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบูรณ์ทั้งปะการัง กลัปังหา และปลาหลากสีลนั ดา้นทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ 
จุดชมวิวอนัเป็นท่ีเล่ืองช่ือบนเนินเขาริมหาด ท่ีสามารถเดินไปชมวิวได ้นบัเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะสิมิลนัหรือเกาะแปด 
สามารถมองเห็นวิว อ่าวเกือก (Donald Duck Bay) ซ่ึงโอบลอ้มไปดว้ยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา อิสระให้
ท่าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บนหาดทรายสีขาวบริสุทธ์ิ จากนั้นน าทุกท่าน ด าน ้าจุดแรก ท่ี เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพนัธ์ุปลาหา
ยาก และฝงูปลาขนาดใหญ่ เป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน ้าสีครามเขม้ตดักบักองหินสวยงามตระการตา 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ที่ท าการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน 



 

 

บ่าย น าทุกท่านออกมา ด าน ้าจุดที่สอง ท่ี เกาะ7 หรือ เกาะบายู จุดด าน ้าต้ืนท่ีขึ้นช่ือของหมู่เกาะสิมิลนั เป็นท่ีอยูอ่าศยัของเต่า
ทะเลท่ีพบเห็นไดบ่้อยคร้ังและชอบแวะเวียนมาทกัทายกบันักท่องเท่ียวเสมอๆ จากนั้นน าทุกท่าน ด าน ้าจุดที่สาม ซ่ีง
เป็นจุดสุดทา้ย ท่ี เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะท่ีมีชายหาดอนังดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ทุกท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือด าน ้ าต้ืนชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเล
อนัสวยงาม  

 

 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือทบัละมุ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 หมายเหตุส าคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศและ

สภาพของกระแสน ้า โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 ที่พกั: เมืองภูเก็ตระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจ
เป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 



 

 

วันที่สาม วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม – แหลมพรหมเทพ – หาดยะนุ้ย – Three monkey คาเฟ่กลางป่า – ย่านเมืองเก่า Phuket old 
town – โกป๊ีเตี่ยม – ถนนดีบุก – แยกเยาวราช -ซอยรมณีย์ – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าอากาศยานดอน
เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 

19 เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัภูเก็ต น าท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก่้อตั้งวดัฉลอง เพื่อเป็น
สิริมงคล ชาวบา้นเล่ือมใสและศรัทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากมีช่ือเสียงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และ
ช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กบัพวกชาวจีน (อั้งยี)่ กรรมกรเหมืองแร่ท่ีไดก่้อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวดัท่ีมีความ
สวยงาม มีมหาธาตุเจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีงดงามเป็นอย่างยิ่ง เดินทางสู่ แหลม
พรหมเทพ ชมพระอาทิตยต์กดินยามเยน็ จดัเป็นหน่ึงในจุดชมอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดในเมืองไทย เป็นแหลมท่ีอยู่ใตสุ้ด
ของเกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้ง
แวดลอ้มดว้ยตน้ตาลท่ีขึ้นแทรกอยูเ่รียงรายตามตน้หญา้ท่ีพดัพล้ิวดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซา้ยจะ
มองเห็นหาดในยะซ่ึงเป็นหาดเล็กๆ โดยทัว่ไป นกัท่องเท่ียวไม่วา่จะเท่ียวหรือพกัท่ีหาดใด พอช่วงใกลเ้ยน็พากนัมาชม
พระอาทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพ หากมาเท่ียวในวนัท่ีอากาศดี ทอ้งฟ้าเปิด มีเมฆน้อย บรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ี
แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมีทุ่งหญา้สีทองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะ
แกว้ใหญ่และเกามนั ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคล่ืนลมแรงจะเห็น
ฟองคล่ืนสีขาว กระทบโขดหินอย่างงดงาม อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั เดินทางสู่ หาดยะนุ้ย เป็นอ่าวเล็กๆท่ีเงียบสงบ 
บริเวณหาดจะมีแนวชายหาดไม่ยาวมากนกั มีเมด็ทรายค่อนขา้งละเอียด อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดินทางสู่ Three monkeys คาเฟ่สวยตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาติและตน้ไมใ้หญ่ ไดด่ื้ม

ด ่าไปกบัวิวสีเขียวท่ีสดช่ืนกบัการตกแต่งท่ีสุดบูติคออกแนวบาหลีนิดๆ ตวัร้านตั้งอยู่บนเขาท าให้สามารถมองเห็นวิว
ในมุมสูงของภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม พร้อมให้บริการทั้งอาหารหลากหลายเมนู เคร่ืองด่ืม ค๊อกเทล ของหวาน อาหาร



 

 

ทานเล่น ฯลฯ อิสระถ่ายรูป เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆท่ี  Phuket old town  
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค แวะร้าน โกป้ีเตี่ยม by วิไล ภูเก็ต คาเฟ่สุดคลาสสิก ยอ้นอดีตเมืองภูเก็ต ของตกแต่งใน
ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นของสะสมของครอบครัว ซ่ึงเป็นของเก่าจริง ๆ มีทั้งภาพถ่ายภูเก็ตในอดีต รวมไปถึงขา้วของ
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ไดอ้ารมณ์ของบา้นคนภูเก็ดในอดีตจริง ๆ อิสระถ่ายรูปและเลือกซ้ืออาหาร เคร่ืองด่ืมตามอธัยาศยั 

 ชม ตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซ่ึงตึกเหล่าน้ีถูกสร้างในสมัยท่ีชาวจีนและ
ชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมืองแร่ ท าใหเ้กิดเป็นตึกท่ีมีการผสมผสานทั้งฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก
อยา่งลงตวั อาคารสวยๆ ท่ีควรไปก็มีมากมาย และท่ีหา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาท่ีตั้งตระหง่านสวยงามนัน่เอง 
โดยย่านเมืองเก่าน้ีจะสวยงามทั้งกลางวนัและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดินชมย่าน
เมืองเก่าอนัเป็นเสน่ห์ทางประวติัศาสตร์ของเมืองภูเก็ต ถดัมาเป็น ถนนดีบุก ซ่ึงเป็นถนนท่ีขนานไปกบัถนนถลางและ
ถนนกระบ่ี เป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนและตึกแถวเก่าแก่ท่ีเรียงรายไปตามสองฝ่ังถนน ส าหรับคนท่ีหลงใหลในความสวย
คลาสสิคของอาคารสไตล์โคโลเนียล จะไดเ้ห็นทั้งลวดลายปูนป้ัน ขอบประตู หน้าต่าง ช่องลม บานประตู ซ่ึงเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของยา่นเมืองเก่าภูเก็ต บรรยากาศของถนนดีบุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวือหวา 
แต่บนถนนเส้นน้ีมีท่ีน่าเท่ียวร้านน่ารักให้แวะนัง่พกัและถ่ายรูปตลอดสองฝ่ังถนน ถดัมาสู่ ถนนเยาวราช ศูนยร์วมของ
อาหารคาวหวานไวใ้นย่านเดียวกนัถนนเส้นน้ีจะไดส้ัมผสักบัความหลากหลาย ของตึกชิโนโปรตุกีสท่ีหาดูไดย้าก ถดั
ออกมาผา่น ซอยรมณีย์ ซอยเลก็ๆ มีอาคารสีสันสดใสหลากสี ทั้งชมพู เหลือง น ้าเงิน เหมาะกบัการถ่ายภาพ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านแวะซ้ือของฝากกนัท่ี ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นช่ือมากมายหลายอย่าง เช่น 
น ้าพริกกุง้เสียบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้ส้อ เป็นตน้  

 
 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเดินทางกลบั 
20.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบิน FD3028 
21.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*********************** 

 



 

 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัท
ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

❖ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

❖ หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่น่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

13-15 กุมภาพนัธ์ 64 9,900 

ไม่มีราคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

26-28 กุมภาพนัธ์ 64 11,900 1,500 

6-8 มีนาคม 64 9,900 1,500 

12-14 มีนาคม 64 9,900 1,500 

19-21 มีนาคม 64 9,900 1,500 

27-29 มีนาคม 64 9,900 1,500 

3-5 เมษายน 64 10,900 1,500 

12-14 เมษายน 64 11,900 1,500 

13-15 เมษายน 64 12,900 1,500 

14-16 เมษายน 64 10,900 1,500 

24-26 เมษายน 64 9,900 1,500 

1-3 พฤษภาคม 64 10,900 1,500 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณี

ระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอน

เสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 



 

 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ไม่รวมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองกรณีตอ้งการช าระเพิ่มพร้อมค่าทวัร์ 

o เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว 

o เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เท่ียว 

o เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เท่ียว 

o เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เท่ียว 

o เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

เง่ือนไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 



 

 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเ ท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


