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ก าหนดการเดินทาง 
เทศกาลปีใหม่วันที่ 01 - 03 มกราคม 2564 

   
วันศุกร์ที่ 01 มกราคม 2564 (1) กรุ ง เทพ  – ภู เก็ ต  – พั งงา  – ล่ องอ่ าวพั งงา  – วั ดพ ระทอง  -                

แหลมพรหมเทพ 
04.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ             

เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7502 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ               

1.25 ชั่วโมง)  
10.55 น าท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย น าท่านโค้ชมาตรฐานยุโรปท่ี

ได้จัดไว้คอยบริการท่าน 
เดินทางสู่  จ.พังงา น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพังงา  
น าท่าน ลงเรือล่องอ่าวพังงา”ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายของทัศนียภาพท่ีท่ียังคง

ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  
เดินทางสู่  “ ถ้ าลอด” ซึ่งเป็นถ  าทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเข้าชมความสวยงาม

ภายในท่ีมี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินย้อยแปลกตาบนเพดานถ  า
สวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกหน้าปากถ  า  

จากนั น น าชม “เขาหมาจู” ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ สามารถ
มองเห็นส่วนหัว ล าตัว และหางเป็นพู่สวยงาม  

จากนั น เดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยาน
ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ให้
ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะแห่งนี ซึ่งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น  าทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็น
ท่ีระลึก...จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร 

 
 
 

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

 ท่ีพักมาตรฐานระดับ 5 ดาว 2 คืน  

 รถตู้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 

 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู ่  “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตั่งตระหง่านอยู่กลางอุทยานแห่งนี   
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ี

สร้างบ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า600ครัวเรือน พร้อม เลือกซื อเลือกชมสินค้าพื นบ้าน         
ตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่าน ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต  
เดินทาง ถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี  
น าท่าน นมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั งอยู่ภายใน วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ต าบลเทพ

กระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่
ท่ีสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   

น าท่านสู่  “แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเป็นจุดชม
พระอาทิตย์ตกดินท่ีได้รับความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์
เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตย์ตก
ทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 
ที่พัก โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันเสาร์ที่ 02 มกราคม 2564 (2) ภู เก็ ต  – ล่ อ ง เรื อ ผ จ ญ ภั ย ห มู่ เก า ะ สิ มิ ลั น  – จุ ด ช ม วิ ว -                        

ด าน้ าตื้นดูปะการัง  
 
 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เดินทางสู่  ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ นเรือสปีดโบท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands) หมู่เกาะส าคัญของ

ทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิ งแห่งท้องทะเลอันดามัน                   
หมู่เกาะสิมิลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจ านวนมากทั งสัตว์น  า และ ปะการังท่ีแสน
สวยงาม  

น าท่าน นั่งเรือสปีดโบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน  



น าท่าน ด าน  าตื นชมความสวยงามของทะเลสิมิลันท่ีเกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางน  ามากมายให้ท่าน
ได้ชม พร้อมกับชมความงามของปะการังหลากสีท่ีแต่งแต้มพื นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะท่ีมีชีวิต 
ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้ท้องน  ามีชีวิต 

จากนั น ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านด าน  าตื นชมสัตว์น  าแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสัน

สดใสใต้น  า  
น าท่าน เดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล 

อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพ่ือถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ  
จากนั น ได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 
*** หมายเหตุ โปรแกรมนี รวมค่ากิจกรรมด าน  าตื นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจด าน  าตื นประกอบด้วย 

กิจกรรมด าน  า อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน  าแบบยืม หากท่านท าหายจ าเป็นต้องเสียค่าปรับ
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ *** 

ค่ า บริการอาหารมื อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2564 (3) พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี  – เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต -
Street Art – วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปปิ้งของฝาก
พื้นเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ 

เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
น าท่าน สู่เขานาคเกิด สักการะองค์พระใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั งใจให้เป็น

องค์พระประจ าเมือง  
น าท่าน  “ชมย่านตึกเก่า” ซึ่งยังคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน -โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ท่ีสะท้อนถึง

วัฒนธรรมของชาวภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ขึ น “จุดชมวิวเขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคนภูเก็ตนิยมไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวเมืองกัน  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารจากนั นน าท่านสู่ “ศาลเจ้ากิ วเทียนเก้ง” ตั งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดย

ด้านหน้าของศาลเจ้าจะหันออกท้องทะเล จากประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้าศาลเจ้า ปรากฎว่าพระ
นางกิ วเที ยนลื อ ซึ่งเป็นเทพเจ้าชั นผู้ใหญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ได้บอกผ่านร่างทรงของท่านว่า ต้องการท่ีจะ
ให้มีการจัดตั ง ศาลเจ้าประจ าองค์ของท่าน เพ่ือท่านจะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวภูเก็ต  

จากนั น น าท่านไปนมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วัดฉลอง ภูเก็ต” เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต          
มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวภูเก็ต  

จากนั น น าท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและเครื่องประดับขึ นชื่อ
จากเมืองภูเก็ต พร้อมทั งให้ท่านได้เลือกซื อเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน ได้เวลาพอสมควร 

น าท่าน ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
 



21.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7525 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ            

1.20 ชั่วโมง) 
00.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ทั งนี จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ราคาท่านละ 
พักห้องละ 
2 - 3 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักท่านเดียว 
เพ่ิมท่านละ 

เทศกาลปีใหม่ 
วันที่ 01 – 03 ม.ค. 2564 

17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพักกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ1 
ใบ น  าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ นเคร่ือง น  าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน  

2. ค่ารถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน พร้อมคนขับช านาญทาง  
3. โรงแรมท่ีพัก 2 คืน 5 ดาว ระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) ท่องเท่ียวหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมอุปกรณ์ด าน  าและเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล 
5. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ต์จากร้านท่ีเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม  
6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง   
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 8,000 บาทต่อท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตร
ประชาชน (ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การ
ไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 
6,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้า
จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั งสิ นให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี โดยจะคืนเงินท่ีลูกค้าได้
ช าระไว้แล้วทั งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั งต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตาม
จ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิก
การเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือ
ส่วนบริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบ
ล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 

 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง 

● ท่ีนั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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