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09.00น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับ 

11.45น.  บนิลัดฟ้าสูท่่าอากาศยานภูเก็ต สายการบนิ Thai Air Asia 
เทีย่วบนิที ่FD4110 

13.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ไกด์รอตอ้นรับท่าน น า

ท่านขึน้รถตูป้รับอากาศท่องเทีย่ว  Phuket old town ย่าน

เมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสคิ มรีา้นคาเฟ่ยอ้นอดตี ชมตกึชโิน
โปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบา้นเรือน ตึกสวยๆ ที่มีการผสมผสานทั้งฝ่ังตะวันตกและ
ตะวันออกอย่างลงตัว วัดฉลองหรอืวัดไชยธาราราม  วัดคู่บา้นคู่เมอืงของภูเก็ต ใหท้่านนมัสการ

หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสริมิงคล พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ ่

ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกดิ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ศลิปะแบบร่วมสมัย ดา้นบนเขาท่าน
สามารถถ่ายรูปชมววิไดอ้ย่างสวยงาม ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาด

ซฟีู้ดราไวย ์แหลง่ขายอาหารทะเลชือ่ดัง 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่1)  ทีพ่กั: Grand Supicha City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

08.00  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2)  
 เดนิทางสู่ท่าเรอืทับละมุ ถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและรับ

อุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง 
พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

น่ังเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวอุทยานหมู่เกาะสมิลัิน 
เกาะ 8 หรอื เกาะสมิลัิน เกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในหมู่เกาะสิ

มิลัน มีธรรมชาติบนชายฝ่ังทั้งหาดทรายขาวละเอียด

สวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบูรณ์ ดา้นทิศ
เหนือของเกาะมีหนิใบเรอื จุดชมววิอันเป็นที่เลือ่งชือ่ อสิระใหท้่าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บนหาด
ทรายสขีาวบรสิุทธิ ์ด าน ้าที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุป์ลาหายาก และฝูงปลาขนาด

ใหญ ่จุดยอดฮติในการถา่ยภาพน ้าสคีรามเขม้ตัดกับกองหนิสวยงาม 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ ทีท่ าการอทุยานหมูเ่กาะสมิลัิน  
 ด าน ้าจุดทีส่อง ที ่เกาะ7 หรอื เกาะบายู  จุดด าน ้าตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลัิน เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นไดบ้่อยครัง้ ด าน ้าจุดที่สาม เกาะ 4 หรอื เกาะเมียง เกาะที่มี

ชายหาดอันงดงามถงึสองชายหาด สามารถเดนิทะลุถงึกันได ้เดนิเล่น ถ่ายรูป หรอืด าน ้าตืน้
ชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงามเดนิทางกลับสูท่า่เรอืทับละม ุเขา้ทีพ่กั 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั  ทีพ่กั: Grand Supicha City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

จุดชมววิเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาไดอ้ย่างสวยงาม น าท่านชมววิ ณ จุดชมววิเสม็ดนางชบีูตคิ 

ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบที่พักทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถ

ขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้อสิระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตาม

อัธยาศัย 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที ่5) แวะซือ้ของฝาก รา้นคุณแม่จู ้ของฝากเมอืงภูเก็ต มีของฝาก

ขึน้ชือ่มากมาย เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด เดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลับ 

16.20น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4113 

17.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูพิรอ้มความประทับใจ 

 

วนัที1่    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานภูเก็ต-ยา่นเมอืงเกา่Phuket old town -วดัฉลอง-พระใหญภู่เก็ต-แหลมพรหมเทพ 

               ตลาดซฟู้ีดราไวย ์

 

วนัที2่ ทา่เรอืทบัละม-ุด าน า้ ชมปะการงั อุทยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมยีง)-ทา่เรอืทบัละม-ุทีพ่กั 

วนัที3่    จดุชมววิเสม็ดนางช-ีรา้นของฝากแมจู่-้ทา่อากาศยานภูเก็ต-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง หากตอ้งการซือ้เพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เที่ยว)โปรดตดิต่อบรษัิททัวร์แจง้
ความประสงคก์อ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย10วัน คา่น ้าหนักอาจมกีารปรับเปลีย่นตามราคาของสายการบนิ 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

17-19 ธันวาคม 64 7,555  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500บาท) 
 

1,500 15 

24-26 ธันวาคม 64 8,555 1,500 15 
31ธันวาคม64 - 2มกราคม65  9,988 1,500 15 
14-16 มกราคม 65 7,555 1,500 15 
21-23 มกราคม 65 7,555 1,500 15 
19-21 กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 15 
25-27 กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 15 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัภูเก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม/ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สัน 1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) /Moderna 2เข็ม /ไฟเซอร2์เข็ม/

สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ2เข็ม 

หรอื✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

หรอื✓ แสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK)จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง ไมเ่กนิ7วันกอ่น

เดนิทาง 

*ผูม้อีายตุัง้แต6่-18ปีและอยูน่อกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวัคซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ 

*ผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่6ปีเดนิทางพรอ้มผูป้กครองหรอืผูด้แูลไดร้ับการยกเวน้การแสดงเอกสารตา่งๆตามเงือ่นไข 

 

เงือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
                             

 
 
 
 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 70% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

วันที่ 3 


