
เดนิทางมนีาคม – เมษายน 65 
 
 
 
 
05.30น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

ใหก้ารตอ้นรับ 

07.50น.  บนิลัดฟ้าสูท่่าอากาศยานภเูก็ต สายการบนิ Thai Air 

Asia เทีย่วบนิที ่FD3037 

09.15น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภูเก็ต ไกดร์อตอ้นรับท่าน 

น าท่านขึ้นรถตูป้รับอากาศท่องเที่ยว เดินทางสู่ 

จังหวัดพังงา  ทา่เรอืสรุะกลุ /ทา่ดา่นศลุกากร น าทา่น

ลอ่งเรอืเทีย่วอทุยานแหง่ชาตอิา่วพังงา ชมทวิทัศนข์อง

อ่าวพังงาทีจ่ะท าท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้ผาหนิและ

เกาะทีม่รีปูรา่งแปลกตา น่ังเรอืผา่นไปยัง ถ ้าลอด เป็น

ภเูขาลักษณะเกาะทะล ุเป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกัด

เซาะของคลืน่ มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม 

เขาตาป ู เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ถา่ยภาพเชค็อนิรปูสวยๆ เดนิทางสูเ่กาะปันหย ี

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เกาะปันหย ีหรอืบา้นกลางน ้า มทีัง้โรงเรยีน อนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึมากมาย ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ แหง่เดยีวในประเทศไทย น าท่านกลับสู่

ทา่เรอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม ทัวรน์ า

ทา่นชมววิจดุชมเสม็ดนางชบีตูคิ เดนิทางสูจ่ังหวัดภเูก็ต ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซฟีู้ดราไวย ์

แหลง่ขายอาหารทะเลชือ่ดังบรเิวณหาดราไวย ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ตหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 
08.00  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  
 เดนิทางสูท่่าเรอืทับละมุ ถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและ

รับอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหาร
ว่าง พรอ้มฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจาก
มัคคเุทศก ์ น่ังเรอื Speed Boat ทอ่งเทีย่วอทุยาน
หมู่เกาะสมิลิัน เกาะ 8 หรอื เกาะสมิลิัน เกาะทีใ่หญ่
ที่สุดในหมู่เกาะสมิลิัน มีธรรมชาตบินชายฝ่ังทัง้หาด
ทรายขาวละเอยีดสวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเล
สมบรูณ์ ดา้นทศิเหนอืของเกาะมหีนิใบเรอื จดุชมววิอัน
เป็นที่เลื่องชื่อ อิสระใหท้่าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บนหาด
ทรายสขีาวบรสิทุธิ ์ด าน ้าที ่เกาะ9 หรอื เกาะบางู ชม
พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ จุดยอดฮติใน
การถา่ยภาพน ้าสคีรามเขม้ตัดกบักองหนิสวยงาม 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ ทีท่ าการอุทยานหมู่
เกาะสมิลิัน ด าน ้าจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู  
จุดด าน ้าตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลิัน เป็นทีอ่ยู่อาศัย
ของเต่าทะเลที่พบเห็นไดบ้่อยครั ้ง ด าน ้าจุดที่สาม 
เกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ชีายหาดอันงดงามถงึสองชายหาด สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้เดนิเลน่ ถ่ายรูป หรอืด าน ้าตืน้ชม
ความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงามเดนิทางกลับสูท่า่เรอืทับละม ุเขา้ทีพ่กั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ตหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานภเูก็ต - พงังา-ทา่เรอืสรุะกลุ(ทา่เรอืกระโสม)/ทา่ดา่นศลุกากร- 

               ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา-ถ า้ลอด-เขาพงิกนั-เขาตาป-ูเกาะปนัหย-ีเสม็ดนางช-ีภเูก็ต-แหลมพรหมเทพ-ตลาดราไวย ์                                                                            
 

 

วนัที2่ ทา่เรอืทบัละม-ุด าน า้ ชมปะการงั อทุยานหมูเ่กาะสมิลินั (หนิเรอืใบ,เกาะบาง ู, เกาะบาย ูและ เกาะเมยีง)-ทา่เรอืทบัละม-ุทีพ่กั 



 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) วัดฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัด

คู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อ

ชว่งเพื่อเป็นสริมิงคล วัดพระใหญ่ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคาครี ี

ตัง้อยู่บนยอดเขานาคเกดิ พระพุทธรูปทีส่รา้งขึน้มคีวามกวา้ง 25.45 

เมตร ความสงู 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิ

อ่อนสขีาวหยกพม่า บรเิวณนี้สามารถมองเห็นววิเมอืงภเูก็ต, หาดกะ

ตะหาดกะรน, อ่าวฉลองไดส้วยงาม Three monkeys café คาเฟ่

สวยตกแต่งแบบทรอปิคอลใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละ

ตน้ไมใ้หญ่ ตกแต่งออกแนวบาหลีนิดๆ ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาท าให ้

สามารถมองเห็นววิในมุมสงูของภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม อสิระถ่ายรูป

หรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) ถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆที ่Phuket old town ย่านเมอืงเกา่ภเูก็ต สดุ

คลาสสคิแวะรา้นโกป้ีเตีย่ม by วไิล ภเูก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิยอ้นอดตีเมอืงภเูก็ต ของตกแตง่ในรา้น

สว่นใหญ่ก็เป็นของสะสมของครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทีัง้ภาพถ่ายภเูก็ตในอดตี รวมไปถงึ

ขา้วของเครือ่งใชต้า่ง ๆ ชมตกึชโินโปตกุสีหลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ แวะซือ้ของฝาก รา้นคณุแม่จู ้ของ

ฝากเมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมาย เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด เดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลับ 

17.15น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3018/ FD3032 

18.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจ์ัดสรรเองตามล าดับการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ,ไฟทบ์นิ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

 
วันเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทาง
ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

11-13 มนีาคม 65 9,855  

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500บาท) 

 

2,000 16 

25-27 มนีาคม 65 9,855 2,000 16 

8-10 เมษายน 65  9,855 2,000 16 

14-16 เมษายน 65 12,855 2,000 16 

22-24 เมษายน 65 9,855 2,000 16 

วนัที3่    วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่-วดัพระใหญ ่- Three Monkeys Café - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town-รา้นของฝากคณุแมจู่-้ 

            ทา่อากาศยานภเูก็ต-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัภเูก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จดุเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดั

ปลายทาง  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

ไฟเซอร2์เข็ม/สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ2เข็ม 

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

ไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*เด็กและผูท้ีอ่ยูน่อกเหนอืเงือ่นไขการไดร้ับวคัซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ 

มาตรการเขา้จังหวัดอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรฐับาลหรอืจังหวัดนัน้ๆ 

 



 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรณุาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
(ส าหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบัิตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ัตรประจ าตัวประชาชน 
หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 

• เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต

โตะ๊ทัวรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาตอ่เทีย่ว) โปรด
ตดิตอ่แจง้บรษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย10วันกอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์

• คา่ทปิไกด ์300 บาท 
• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 1,000 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 
 มัดจ าทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

เง ือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

วันที ่3 


