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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ระหวำ่งวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 – 2 มกรำคม 2564 

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – ภเูกต็ 

 ลอ่งอำ่วพงังำ – วดัพระทอง – แหลมพรหมเทพ 
 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ สำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี  (FD...THAI AIR ASIA) 

 ....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

09.05 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบนิเมอืงภเูกต็ โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD 4113 

10.30 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิจังหวดัภเูก็ต ....  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเทียบเรือ จงัหวัดพังงำ  

จำกนั้น น ำท่ำน ลงเรือเพื่อ ลอ่งชมควำมงำมของอำ่วพงังำ ชมควำมงำมตำมธรรมชำติของป่ำไม้

โกงกำง ผ่ำนล ำคลองสู่ปำ่ชำยเลน  ดนูกที่ก ำลังหำอำหำรแถวป่ำชำยเลน 

จำกนั้น น ำท่ำนล่องเรือชมควำมสวยงำมภำยในของ ถ้ ำลอด ที่มีควำมกว้ำง 20 เมตร ยำว 50 เมตร 

ท่ำนจะได้เห็นหินงอกหินย้อยสวยงำมนับล้ำน ๆ ป ี ตลอดกำรเดินทำงจะพบเห็นภูเขำที่มีรูปร่ำง

ลักษณะที่แตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่ธรรมชำติได้บรรจงสร้ำงไว้อย่ำงสวยงำม จำกนั้น 

น ำท่ำนชม เขำหมำจ ู ซึ่งเป็นภูเขำหินปูนรูปร่ำงประหลำด มีลักษณะคล้ำยสุนัขจีนก ำลังหมอบ 

สำมำรถมองเห็นส่วนหวั ล ำตวั และหำงเป็นพู่สวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เขำตะป ูที่เคย

ใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์เรื่อง เจมส ์ บอนด ์ 007 ที่มีชือ่เสียงโด่งดงัไปทั่วโลก 

นอกจำกนี้ยงัมี เขำพงิกนั ที่เป็นที่รู้จัก จนเปรียบได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงำ เป็น

ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีเกิดจำกกกำรกัดเซำะของสำยน้ ำและควำมเปลี่ยนของพื้นผิวโลก 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำรบน เกำะปนัหย ี ซึ่งเป็นหมูบ่้ำนที่สร้ำงอยู่กลำง

ทะเล นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถเดินเล่นชมบรรยำกำศภำยในตลำดของหมู่บ้ำน ซึ่งมีสินค้ำ

พื้นเมืองจ ำพวกอำหำรทะเลตำกแห้ง หรือจ ำพวกของที่ระลึกต่ำง ๆ ได้ 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับจังหวัดภูเก็ต จำกนั้น น ำท่ำนสู ่วัดพระ

ทอง หรือ วดัพระผุด เป็นวัดเก่ำแกท่ี่สร้ำงในสมัยกรุงศรี

อยุธยำตอนปลำย เป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND และ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจงัหวัดภูเก็ต ที่มำของชื่อ “วัด

พระผุด” มำจำกที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จำกพื้นดิน

เพียงครึ่งองค์ ตั้งอยูใ่นวัดพระทอง ซึ่งถือเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์

ประจ ำวัดไปแล้ว 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นจดุชมวิวพระ

อำทิตย์ตกดินที่สวยงำมแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่

ทำงตอนใต้ของเกำะภูเก็ต ห่ำงจำกหำดรำไวย์ไป

ประมำณ 2 กิโลเมตร และเป็นจดุที่ใช้อ้ำงอิงเวลำ

พระอำทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลม

พรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอำทิตย์ตกดิน 

เย็น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ร้ำนอำหำร 

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรม  ANGSANA LAGUNA  หรอืเทยีบเทำ่ 

  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง ภเูกต็  (*** เกำะพพี ี... ด ำน้ ำชมปะกำรงั ***) 
 

เชำ้ รับประทำนเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอืรัษฎำ เพือ่น ำท่ำนลงเรือ SPEED BOAT เพือ่เดินทำงสู่ เกำะพพี ี เป็นสุด

ยอดแห่งสถำนที่ท่องเที่ยวหลัก เกำะพีพีเองครั้งหนึง่ เคยติดอันดับ 1 ใน 10 อันดบัเกำะที่

สวยงำมที่สุดในโลกเลยทเีดียว เป็นจดุหมำยในฝันของ

นักท่องเท่ียวทั่วโลก ที่อยำกมำชมควำมอลังกำรของ

ธรรมชำติท่ีไม่มีใครเหมือน ต้องลองมำดูให้เห็นกับตำด้วย

ตวัเอง มำว่ำยน้ ำเล่นในลำกูนธรรมชำติทีอ่ำ่วปเิละ ชมน้ ำ

ทะเลสีเขียวมรกตตดักับภูเขำหินปูนที่โอบล้อม ซึ่งเหมือนดั่ง

สระว่ำยน้ ำที่สวยที่สุดในโลก  ไปถ่ำยรปูกับอำ่วมำหยำ ท่ี

ใครๆ ก็อยำกมำ และเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์

ระดบัฮอลีวู้ดเรื่อง THE BEACH ให้ทกุท่ำนไดแ้วะอำ่วโละ๊ซำ

มะ เป็นเวิ้งอ่ำวแคบ ๆ น้ ำทะเลสวยใส เป็นจดุด ำน้ ำตื้นท่ี

สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของเกำะพีพีเล ท่ำนจะได้พบเห็น

ประกำรังอ่อนหลำกลำยชนิดท่ีนี่ สีสันใต้ทะเล มีปลำน้อย

ใหญ่จ ำนวนมำก สีสันสวยงำม ใต้ท้องทะเลของอ่ำวจะเป็น

กองหินที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทะเลมำกมำย ผ่ำนชมถ้ ำไวกิง้

หรอืถ้ ำพญำนำค ที่ได้รบักำรสัมปทำนเก็บรงันกนำงแอ่ง 

เป็นโถงถ้ ำแห่งประวัติศำสตร์ริมหน้ำผำสูงตระหง่ำน 
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เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนแวะชม เกำะไมไ้ผ ่ เป็นสถำนที่ท่ีได้รับควำมนิยมเป็นอันดับต้น ๆ มีหำดทรำยสวยงำม 

และแนวปะกำรัง ซึ่งส่วนมำกเป็นแนวปะกำรังเขำกวำงทอดยำวไปถึงทำงทิศใต้ของตัวเกำะ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ภูเก็ต 

เย็น  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ร้ำนอำหำร   

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรม  ANGSANA LAGUNA  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    พระพทุธมิง่มงคลเอกนำคครี ี– วดัฉลอง  

 นมสักำรหลวงพอ่แชม่ – กรงุเทพฯ  (สนำมบนิสุวรรณภมู)ิ 
 

เชำ้ รับประทำนเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสักกำระองค์พระใหญ่ พระพทุธมิง่มงคลเอกนำคครี ี หรอืพระใหญ่ ประดิษฐำนอยู่ท่ี

เขำนำคเกิด เป็นพระพทุธรูปปำงมำรวิชัยขนำดใหญ่เห็นได้รอบเกำะภูเก็ต ศิลปแบบร่วมสมัย 

ขนำดหน้ำตกักว้ำง 25.45 เมตร ควำมสูง 45 เมตร โครงสร้ำง

คอนกรีตเสริมเหลก็ ประดบัผิวด้วยหินอ่อนหยกขำว “สุริยกันต” 

(สุริยกันตะ) จำกพม่ำ น้ ำหนักเฉพำะหินออ่น หยกขำวประมำณ 

135 ตนั หรือประมำณ 2,500 ตำรำงเมตร โดยมีนัยส ำคัญใน กำร

ก่อสร้ำงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของควำมสันติ ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจ

เดียวและควำมหวัง  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชม ยำ่นเมอืงเกำ่ภเูกต็ ซึ่งยงัคงเป็นสถำปตัยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ค ำว่ำ      

ชิโน (Sino) แปลว่ำจนี ส่วนโปรตุกีส กค็ือประเทศโปรตุเกสใน

ทวีปยุโรป เมื่อรวมเป็น ชโิน  โปรตกุสี ก็เป็นสถำปัตยกรรมที่

ผสมผสำนระหว่ำงจีนกับยุโรปได้อย่ำงลงตัว  

จำกนั้น น ำท่ำนขึ้นสู่ จดุชมววิเขำรัง เป็นเนินเขำอยู่ใน

ตวัเมืองภูเก็ตทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สำมำรถเห็น

ทศันยีภำพของเกำะภูเก็ตได้ชัดเจน นอกจำกนีเ้ขำรังยงัเป็น

สวนสุขภำพและสวนสำธำรณะไว้พักผ่อนหย่อนใจอกีด้วย 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจำ้กิว้เทีย้นเก้ง ตั้งอยู่บริเวณปลำยแหลมสะพำนหนิ ด้ำนหน้ำของ    

ศำลเจ้ำจะหันออกท้องทะเล บริเวณโดยรอบบรรยำกำศร่ม

รื่น จำกประวัติท่ีจำรึกไว้ในแผ่นหินหน้ำศำลเจ้ำ ปรำกฎว่ำ พระ

นำงกิ้วเที้ยนลื้อ ซึ่งเป็นเทพเจ้ำชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ำยศำสนำเต๋ำ ในสมัย

ของพระเจ้ำเหลือง ได้บอกผ่ำนร่ำงทรงของท่ำนว่ำ  ต้องกำรที่จะ

ให้มีกำรศำลเจ้ำประจ ำองค์ของท่ำน เพื่อท่ำนจะได้ช่วยปกปัก

รักษำคุ้มครองลูกหลำนชำวภูเก็ต เพือ่พ้นภัยพิบตัิทำงธรรมชำติ

ต่ำง ๆ ควำมส ำคัญของศำลเจ้ำแห่งนี้ 
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จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดไชยธำรำรำมหรอืวดัฉลอง เป็นวัดคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตมำช้ำนำน 

เป็นที่ประดิษฐำนรูปหล่อของ หลวงพอ่แชม่ หรือพระครูวิสุทธิวงศำ

จำรย์ญำณมุณี ซึ่งเป็นสมณะศกัดิ์ท่ีได้รับพระรำชทำนจำก

พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั (รัชกำลที่ ๕) ในอดีตตอน

ท่ีหลวงพ่อแช่มยงัมีชีวิตอยู่ ได้เป็นที่พึ่งของชำวบ้ำนในกำรรักษำโรค 

เนื่องจำกท่ำนเป็นพระที่มีศำสตร์วิชำในด้ำนกำรปรุงยำสมุนไพร 

และรกัษำโรค เข้ำเฝือกผู้ป่วยกระดกูหัก และเมื่อครั้งท่ีต้องต่อสู้กับ

กลุ่มอั้งย่ี (จีนที่ก่อกบฏ) หลวงพ่อแช่มก็ยงัได้มอบผำ้ประเจียดสีขำว

ให้ชำวบ้ำนเอำไว้โพกหวัเพื่อเป็นขวัญและก ำลัง ใจในกำรต่อสู้จน

ชนะในที่สุด ท่ำนเป็นที่เลื่อมใสศรทัธำของผู้คนมำกถึงขนำดท่ีมีคน

รอปิดทองตำมแขนและขำของท่ำนรำวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่ำ

หลวงพ่อแช่มจะมรณภำพเป็นร้อยปีมำแล้ว แต่เรื่องรำวควำม

ศกัดิ์สิทธิ์และเมตตำธรรมที่สูงส่งของท่ำน ก็ยังเป็นที่เล่ำขำนและ

เลื่อมใสศรทัธำของชำวเมอืงภูเก็ตสืบมำจนถึงปัจจุบัน 

เยน็ อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั... 

จำกนัน้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิภเูกต็ ... 

21.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD 4115 

23.35 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

 

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

 

 

*** หมำยเหต ุ:   โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ภเูกต็ ด ำน้ ำเกำะพีพ ีลอ่งอำ่วพงังำ  3  วนั  (FD) 

*** ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงไมน่อ้ยกว่ำ 16 ท่ำนขึน้ไป *** 
 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 17,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   4,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสำรกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย 

2. ค่ำรถปรับอำกำศ 

3. ค่ำที่พัก 2 คืน / คำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

5. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์300 บำท 

 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน คำ่มดัจ ำทำ่นละ 10,000.- บำท ... 

ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด กรุณำช ำระ

ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไมช่ ำระภำยใน

เวลำทีก่ ำหนด ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ ำทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
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 หมำยเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน

ค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก

เท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยดุงำน, ปญัหำ

กำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไมว่่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถอืว่ำ

ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได ้

 

 

 

ใบจองทัวร์ ...... บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
 

รายการทัวร์.......... ภูเก็ต พีพี พังงา 3 วัน 2 คืน (FD) ............วันเดินทาง....................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเด่ียว................ห้องพัก 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกิด (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเนื้อวัว             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 

   

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


