
 
 
 

 

 

 

 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกว่า  20  ป ี

อันซนี ล่องอ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน 14 - 16 เม.ย., 02 – 04 พ.ค. 64 (FD) 
Unseen Thailand อา่วพังงา สมิลินั ภเูกต็ 

ล่องใต ้ล่องเรอืเทีย่วอา่วพงังา เกาะปนัหย ีถ้าํลอด เขาตาปู 

โดยสารการบนิแอรเ์อเชยี(FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 14 – 16 เม.ย. และ 2 – 4 พ.ค. 2564 เพียง 14,999 บาท 

......รถตู ้VIP 8 ทา่น....

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนญุาตธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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วนัเดินทางวนัที ่14 – 16 เม.ย. (หยดุสงกรานต)์, 2 – 4 พ.ค. 64 (วนัฉตัรมงคล) 

 

ดอนเมอืง – ภเูกต็  ภเูกต็ – ดอนเมอืง 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

 เทีย่วบนิ 

(FLIGHT) 

ออก 

(DEP) 

ถึง 

(ARR) 

14 – 16 เมษายน 

2564 
FD 3029 

DMK 

07.35 

HKT 

09.00 
 FD 3022 

HKT 

18.25 

DMK 

19.55 

02 – 04 พฤษภาคม 

2564 
FD 3037 

DMK 

07.50 

HKT 

09.15 
 FD 3022 

HKT 

18.25  

DMK 

19.55 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรือสุระกุล  – ล่องเรือเที่ยว

  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เกาะปันหยี - ถ้ําลอด – เขาตาปู เขาพิงกัน –                     

  เกาะเจมส์บอนด์ – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – จังหวัดภูเก็ต  – ตลาดนัดชิลล์วา   

05.30 น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาเตอร์ “สายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยี” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

(สมัภาระน้าํหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลดและถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.) 

 

วนัที ่ กาํหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค่าํ โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต – ท่าเรอืสรุะกลุ   ล่องเรือเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติอ่าวพังงา – เกาะปันหยี – ถ้ําลอด 

เขาตาปู เขาพิงกัน – เกาะเจมส์บอนด์ –             

จุดชมวิวเสม็ดนางชี - ตลาดนัดชิลล์วา 

✈ 

 

(BOX 

SET) 

 

THE MARINA PHUKET 

HOTEL, PATONG 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ท่าเรอืทับละมุ – อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน – หิน

เรือใบ – ชมวิวอา่วเกอืก ดําน้าํชมประการัง – 

เกาะบางู เกาะบายู  เกาะเมียง – ท่าเรือทับ

ละมุ เข้าสู่ที่พัก – พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

(BOX 

SET) 

 

THE MARINA PHUKET 

HOTEL, PATONG หรอื

เทยีบเทา่ 

3 

วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม – แหลมพรหมเทพ – 

หาดยะนุ้ย - Three Monkeys คาเฟ่กลางป่า 

– ย่านเมืองเก่าภูเก็ต โกปี๊เตี่ยม - ถนนดีบุก   

– แยกเยาวราช – ซอยรมณยี ์– ร้านของฝาก 

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
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07.35 น. ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน FD 3029 

 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

09.00 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรบัและอํานวยความสะดวก

ด้านสัมภาระ....พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืสรุะกลุ (ท่าเรอืกระโสม) หรอื ท่าเรือด่านศุลกากร 

จ.พังงา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  ....พาท่านล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าว

พังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะทําท่านต่ืนตาต่ืนใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มีรูปร่าง

แปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกว้าง

ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่

ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน้ําของป่าชายเลน 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” หรือ บ้านกลางน้ํา ช่ือนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู” ผู้นํา

ชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีได้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่

อพยพ มาด้วยกันรู้ว่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะต้ังบ้านเรอืน คําว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มี

ลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ต้ังเรยีงราย อยู่บนทะเลมีที่ดินนิดเดียวซ่ึงเอาไว้เป็นที่ สร้างมัสยิดและกุ

โบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทั้งหมดด้านหน้าของหน้า

ผาหินปูนเหนือน้ําทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําประมงพื้นบ้าน บนเกาะปันหยีนั้น

มีทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย 

และเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินค้าที่ระลึกจําหน่าย เช่น 

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กําไล แหวน ที่ทํามา จากหอยมุก และยังมี

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น น้ําพริกกุ้งเสียบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเที่ยวมัก

นิยมมาทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี นําท่านกลับสู่ท่าเรือ อีกหนึ่งความ Unseen บน

เกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ํา แห่งเดียวในประเทศไทย ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจจาก

ฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความต้ังใจของเด็กๆในชุมชน และประสบ

ความสําเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ทําให้สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ 

เป็นที่เที่ยวไฮไลท์ของเกาะปันหยีอีกด้วย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 
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จากนั้น พาท่านนั่งเรอืผ่านไปยัง “ถ้ําลอด” เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถํ้าทะเลที่กําเนิดจากแรงกัด

  เซาะของคลื่นทะลุทลวงจนเป็นโพรง ปากถํ้ากว้างประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอก

  หินย้อยบนเพดานถํ้าที่สวยงาม สามารถนั่งเรอืลอดผ่านถํ้าเข้าออกได้ทั้งสองด้านเรือขนาดเล็ก

  สามารถแล่นผ่านได้แต่จะลอดถํ้าได้เฉพาะช่วงที่น้ําลงเท่านั้น 

จากนั้น ล่องเรือมาที่ “ เขาตาปู  เขาพิงกัน” อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อขึ้นจากเรือแล้วหันหน้ามอง

กลับไปจะสามารถมองเห็นผืนน้ําสีเขียวกับเขาตะปูที่มองเห็นจากบนเกาะเป็นภาพที่สวยงาม 

จากนั้น นําท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนดิ์ เป็นสัญลักษณ์

ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่ปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาเมื่อมองจาก

ระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ํา นอกจากนี้ยังเป็น

สถานที่มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the 

Golden Gun) และได้รับการขนานนามอีกช่ือหนึ่งว่า James Bond Island โดยนักท่องเที่ยว

สามารถชมเขาตะปูได้ระยะไกลจากเรือ หรือชมจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน แต่ไม่สามารถ

ขึ้นไปบนเกาะได้ ทางเจ้าหน้าที่อุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือเข้าไปดูเขาตะปูใกล้ๆ

โดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนที่จมอยู่ใต้ทะเลถูกน้ําทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมีขนาดเล็กลง

เกรงว่าอาจจะล้มลงมาได้และเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เขาพิงกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่

กลางทะเลในบริเวณอ่าวพงังา มีลักษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดทั้งสิ้น โดยมี

ลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา เกิดจากการ

เคลื่อนตัวของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวตํ่าลง ฐานเคลื่อนออก

จากแนวเดิมเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหินซีกที่แตกออกต้ังเอียงพิงภูเขาลูกเดิมที่มีลักษณะคล้าย

ถูกของมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยังไม่ได้ถูกแยกออกจากกันกลับถูกปล่อยให้

ยังคงแนบชิดติดกันจนถกูเรยีกว่า เขาพิงกัน ..... 

จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง เดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี อยู่บ้านเสม็ดนางชี เป็นจุดชม

วิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดพงังา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้

อย่างสวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวดั้งเดิมที่เปิดตัวเสม็ด

นางชี อยู่ถึงก่อนเสม็ดนางชี บูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมวิวและที่พักในรูปแบบเต้นท์

ให้บริการ ถัดจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสม็ดนางชีบูติค 

ซ่ึงให้บริการในรปูแบบที่พักทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถ

ขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้   อิสระให้ท่านถ่ายรูปเลือกซ้ือ

เครื่องดื่มตามอัธยาศัย 
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “จังหวัดภูเก็ต” เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียงแห่ง

เดียวในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแหง่ไข่มกุอนัดามัน เคย

เป็นดินแดนที่รุ่งโรจน์และมีความมั่งคั่งจากการทําเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดใน

ประเทศไทย ซ่ึงการขุดแร่ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปีมาแล้วมนต์เสน่ห์ของ

ภูเก็ตอยู่ที่ ตวัเกาะที่มีลักษณะเว้าเป็นอ่าวไปทั่วเกาะ ซ่ึงทําให้เกิดชายหาดที่สวยงามมากมาย 

ลัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง 40 นาที) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (2) 

จากนั้น พาท่านช้อปป้ิง  “ตลาดนัดชิลล์วา” ตลาดกลางคืนตกแต่งสถานที่สวยงาม เน้นการพักผ่อน

หย่อนใจเป็นหลัก มากไปด้วยของขายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า 

หรอืสินค้าแฟช่ันอื่นๆ รองรบัทุกการพบปะสังสรรค์ด้วยร้านอาหารหลากหลาย อิสระทุกท่านช้

อปป้ิงตามอัธยาศัย ...สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก  THE MARINA PHUKET HOTEL, PATONG หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง ท่าเรือทับละมุ – อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน – หินเรือใบ – ชมวิวอ่าวเกือก – ดําน้ําชม 

  ปะการัง – เกาะบางู เกาะบายู - เกาะเมียง – ท่าเรือทับละมุ – เข้าสู่ที่พัก –  

  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

 

จากนัน้  นําท่านออกเดินทางสู่ “ทา่เรอืทบัละม”ุ  

08.00 น. เดินทางถึงท่าเรอื  เช็คอินและรับอุปกรณ์ดําน้ํา (มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง) 

พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์  

จากนั้น  นําท่านลงเรอืมุ่งหน้าสู่อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง 30 นาที) 

เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบน

ชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ทั้งปะการัง 

กัลปังหา และปลาหลากสีลัน ด้านทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องช่ือ

บนเนินเขาริมหาด ที่สามารถเดินไปชมวิวได้ นับเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลันหรือเกาะแปด 

สามารถมองเห็นวิว อ่าวเกือก (Donald Duck Bay) ซ่ึงโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ 

สวยงามแปลกตา 
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จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ เล่นน้ํา ถ่ายรปู บนหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ ..... 

จากนั้น พาทุกท่าน ดําน้ําจุดแรก ที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาด

ใหญ่ จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ําสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงามตระการตา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทําการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (4) (ข้าวกล่อง) 

บ่าย พาทุกท่าน ดําน้ําจดุทีส่อง ที่ เกาะ7 หรอื เกาะบายู  จุดดําน้ําตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน 

เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกบันักท่องเทีย่ว

เสมอๆ   

จากนั้น นําทุกท่าน ดําน้ําจุดที่สาม ซีงเป็นจุดสุดท้าย ที่ เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาด

อันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดําน้ําต้ืนชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอัน

สวยงาม  

จากนั้น ได้เวลาพาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรอื “ท่าเรอืทบัละม”ุ  และเดินทางกลับโรงแรมที่พกัโดยรถ

รบัส่ง 

**โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง  ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆ** 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (5)  

จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พัก  THE MARINA PHUKET HOTEL, PATONG หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม วัดฉลอง หลวงพอ่แชม่ – แหลมพรหมเทพ – หาดยะนุ้ย – Three Monkeys คาเฟ่กลาง

  ป่า – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - โกปี๊เตี่ยม – ถนนดีบุก – แยกเยาวราช – ซอยรมณีย์ – 

  ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ วัดไชยธาราราม  วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต 

ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นําท่านแวะนมัสการ 

หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อต้ังวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธา

หลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีช่ือเสียงทางด้านการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือ

ชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาวจีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419  
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 อีกทั้งเป็นที่ต้ังของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระ

บรมสารรีิกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นํามาจากศรีลังกาอีกด้วย 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ”  หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น ที่สวยที่สุดใน

เมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มี

ลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่

เรยีงรายตามต้นหญ้าที่พัดพลิ้ว ด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็น

หาดในยะซ่ึงเป็นหาดเล็กๆ   ในช่วงฤดูร้อนมีทุ่งหญ้าสีทองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเห็น

เกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามัน ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพ

เป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสีขาว กระทบโขดหินอย่างสวยงาม 

อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

จากนั้น เดินทางสู่ “หาดยะนุ้ย”  อ่าวเล็กๆ ที่เงยีบสงบ บริเวณหาดจะมีแนวชายหาดยาวไม่มากนัก มี

เม็ดทรายค่อนข้างละเอียดแต่ไม่ขาวมาก อิสระให้ท่านถ่ายรปูตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)  

   

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “Three Monkeys” คาเฟ่กลางป่า ตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า ราย

ล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่ําไปกับวิวสีเขียวที่สดช่ืนกับการตกแต่งบูติคออกแนว

บาหลีนิดๆ ตัวร้านต้ังอยู่บนเขาทําให้สามารถมองเห็นวิวในมุมสูงของภูเก็ตได้อย่างสวยงาม 

พร้อมให้บริการทั้งอาหารหลากหลายเมนู เครื่องดื่ม ค๊อกเทล ของหวาน อาหารทานเล่น ฯลฯ 

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเลือกซ้ือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอิน

สวยๆที่  Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค แวะร้านโกป๊ีเต่ียม คาเฟ่สุด

คลาสสิก ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ของตกแต่งในร้านส่วนใหญ่ก็เป็นของสะสมของครอบครัว ซ่ึง

เป็นของเก่าจริง ๆ มีทั้งภาพถ่ายภูเก็ตในอดีต รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อารมณ์

ของบ้านคนภูเก็ดในอดีตจริง ๆ อิสระถ่ายรปูและเลือกซ้ืออาหาร เครื่องดื่มตามอัธยาศัย  

จากนั้น พาท่านชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซ่ึงตึกเหล่านี้ถูก

สร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทําเหมืองแร่ ทําให้เกิดเป็น

ตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มี

มากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ต้ังตระหง่านอย่างสวยงาม โดยย่าน

เมืองเก่าแห่งนี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคาร

บ้านเรอืนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต  
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จากนั้น พาท่านเดินเข้าสู่ “ถนนดีบุก” ซ่ึงเป็นถนนที่ขนานไปกับถนนถลางและ ถนนกระบ่ี เป็น

ที่ต้ังของบ้านเรือนและตึกแถวเก่าแก่ที่เรียงรายไปตามสองฝั่งถนน สําหรับคนที่หลงใหลใน

ความสวยคลาสสิคของอาคารสไตล์โคโลเนียล จะได้เห็นทั้งลวดลายปูนป้ัน ขอบประตู 

หน้าต่าง ช่องลม บานประตู ซ่ึงเป็นรปูแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่า

ภูเก็ต บรรยากาศของถนนดีบุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวือหวา แต่บนถนนเส้นนี้มีที่น่าเที่ยว

ร้านน่ารักให้แวะนั่งพกัและถ่ายรปูตลอดสองฝั่งถนน ถัดมาสู่ “ถนนเยาวราช” ศูนย์รวมของ

อาหารคาวหวานไว้ในย่านเดียวกันถนนเส้นนี้จะได้สัมผัสกับความหลากหลาย ของตึกชิโน

โปรตุกีสที่หาดูได้ยาก ถัดออกมาผ่าน “ซอยรมณยี์” ซอยเล็กๆ มีอาคารสีสันสดใสหลากสี ทั้ง

ชมพู เหลือง น้ําเงิน เหมาะกับการถ่ายภาพ 

จากนั้น พาท่านช้อปป้ิงร้านของฝาก  ของฝากขึ้นช่ือ อาทิ ขนมเต้าส้อ ที่มีหลากหลายรสชาติ (ไส้

หวาน ไส้เค็ม ไส้ถั่วดํา)  แกงไตปลา (แห้ง,คั่วกลิ้ง) ปรุงด้วยวิถีภูมิปัญญาคนภูเก็ต  น้ําพริก

กุ้งเสียบตําสด  น้ําพริกกุ้งเสียบอบแห้ง งานฝีมือของท้องถ่ิน อาทิ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ 

เครื่องประดับอย่างไข่มุกจากฟาร์มหอยมุกในจังหวัด  อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซ้ือของ

ฝากที่ขึ้นชื่อตามอัธยาศัย 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (8)  

จากนั้น สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต 

18.25 น. เดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสายการบินAIR ASIA เที่ยวบิน FD 3022 

19.55 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 

 

อตัราคา่บริการ ....อนัซนี อา่วพงังา ภเูกต็ 3 วนั 2 คนื (FD) 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ ทีน่ั่ง 

14 – 16 เมษายน 2564 14,999.- / ทา่น 1,000.- / ทา่น 8 - 9 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 14,999.- / ทา่น 1,000.- / ทา่น 8 - 9 

หมายเหตุ:  

1. ทัวร์ภายในประเทศ บริษทัจะคอนเฟิร์มกรุป๊ออกเดินทาง และรบัจํานวนสูงสุดกรุ๊ปละ 8 ท่าน 

2. ต๋ัวเครื่องบิน มีการปรบัราคาขึ้นหรอืเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  ทั้งนี้ต๋ัวที่ออกสาํหรับคณะเดินทาง     

จะเป็นต๋ัวเดี่ยวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) 
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3. โรงแรมที่พกั  มีการปรบัราคาขึ้นหรอืหาโรงแรมเทียบเท่า  กรณีโรงแรมเดิมไม่สามารถรองรบัคณะ

ได้ 

**โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้า่นรบัทราบราคาและเงือ่นไข  กอ่นมกีารเรยีกเกบ็ชาํระมดัจาํ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเชีย ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

บิน 

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ํามันและคนขบันําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

3. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ําอุ่น พกัห้องละ 2ท่าน 

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มือ้ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัติหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้

ขึ้นอยูก่ับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติทีเ่พิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ  ท่านละ 500 บาท / ท่าน 

เงือ่นไขการจองและสาํรองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจําภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 50% 

ของราคาเต็ม 

2. ชําระส่วนที่เหลือกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชําระเต็ม

จํานวน 100% 

4. หากไม่ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละ

สิทธิ์และไม่สามารถเรยีกเงินมัดจําคืนได้ 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระเงนิของทา่นเปน็สาํคญั 
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เงือ่นไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญหากท่านไมส่ามารถท่องเที่ยวได้

ตามเวลาหรือสถานที่ทีก่ําหนดไว้ในโปรแกรมหรอืไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่

สามารถเรยีกร้องค่าบริการในส่วนนัน้คืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทีอ่าจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฏิเสธการ

เข้าเมืองการยกเลิกหรอืลา่ช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่อกเหนอื

การรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้า

ประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําในทุกกรณ ี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทกุกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเต็ม

จํานวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

5. การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อน

การเดินทางได ้

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถตู้ 8 - 9 ที่นั่ง คณะจองจํานวน (ผู้ใหญ่) ตํ่ากว่า 8 ทา่น 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............อนัซีน  อ่าวพงังา ภูเกต็ 3 วนั 2 คนื (FD)...............วนัเดินทาง................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

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

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


