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เดินทาง  05-07 ธนัวาคม 2563 
ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพงังา l เขาพิงกนั l เขาตะปู l   

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หมูเ่กาะสิมลินั l ด าน า้ชมปะการงั l  

แหลมพรหมเทพ l วดัฉลอง l พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว l 

เสน่หอ์นัดามนั ภเูก็ต-หมูเ่กาะสิมิลนั-พงังา  
3 วนั 2 คืน สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต - วดัฉลอง-ย่านเมืองเกา่-ชอ้ปป้ิง-แหลม

พรหมเทพ 

   

วันที่ 2 

 

ภเูก็ต -ดื่มด าชมความงามหมูเ่กาะสิมิลนั-ด าน า้ชมปะการงั    

วันที่ 3 ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี - เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะปู- 

จดุชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภเูก็ต -ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   

 

Day 

1 

 

ดอนเมือง 

- 

ภเูก็ต 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูกต็ - วดัฉลอง-ยา่นเมืองเกา่-ชอ้ปป้ิง-แหลมพรหมเทพ 

08.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตท่ีู 

9-10 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย มคัคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีสง่กร ุป๊ คอยตอ้นรบัท่านท่ีหนา้

ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอานวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สู่

ประตทูางออกขึน้เคร่ือง 

09.45 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3001 

11.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสมัภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึ้นรถบัสปรับ

อากาศ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1)  

 น าท่านเดินทางสู่ ท่องเท่ียวในภเูก็ต น าท่านเดินทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้กัการะ 

หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภเูก็ต และเป็นท่ีนับถือของนักท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้ง

ชาวตา่งชาติ ชมกฏิุจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรปูป้ันเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสกัการะพระบรม

สารีริกธาต ุใน พระมหาเจดียพ์ระจอมไทย 

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารท่ีเป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ท่ีลงตวัสวยงาม ท่ีมีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ราคาเพียง   12,900 .- 



3  WTHKT-FD001 เสน่หอ์นัดามัน ภเูก็ต-สมิลินั-พังงา 3 วนั 2 คนื สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั จากนัน้นาท่านสู ่พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั อยู่ในตว้อาคารทรงชิโนโปร

ตกุีส 2 ชัน้ ภายในจัดแสดงเร่ืองราวและภาพตา่งๆ การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวจีนใน

ภเูก็ต การทาเหมืองแร่ดีบกุ อาหารการกิน แสดงถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีนา่สนใจย่ิงนกั 

 ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ของฝากท่ีขึ้นชื่อของภเูก็ต อาทิ นา้พริกกุง้เสียบ ขนมเตา้สอ้ อาหารทะเลแปรรปู

ตา่งๆ และของที่ระลึก  

 จากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวท่ีอยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทัศนย์ามเย็นของแหลม

พรหมเทพ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลอนัดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก และชมประภาคารกาญจนาภเิษกท่ีอ

ยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (ม่ือท่ี2) ท่ีรา้นอาหาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั Pamookkoo Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 

ภเูก็ต 

หมูเ่กาะสิมิลนั 

วนัท่ี 2 ภเูกต็ -ด่ืมด าชมความงามหม ู่เกาะสิมิลนั-ด าน ้าชมปะการงั 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านขึน้รถบสัปรบัอากาศ เดินทางสู ่ท่าเรอื 

08.00 น. ถึง ท่าเรอื ท าการเช็คอินและรบัอปุกรณด์ าน า้ มีบริการเคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุง่หนา้สูห่มูเ่กาะสิมิลนั โดยเรือเร็ว (Speed Boat) 

10.30 น. ด าน า้จดุแรกชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ดฝููงปลาและปะการงัหลากสีสนัท่ีเกาะ 6 หรือ เกาะ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซ่ึงท่านสามารถส ารวจเสน้ทางบนเกาะ , ด าน า้ตืน้หรือเลน่น า้หนา้หาด 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน Set Box (ม้ือท่ี4) 

13.30 น. หลงัรบัประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 เดินทางไปด าน า้ตืน้ท่ีเกาะบาง ู(เกาะ 9) ท่ีคริสตม์าส

พอยท ์(Christmas Point) จดุไฮไลทข์องนกัด าน า้ตืน้ท่ีมีสว่นใหญ่จะเจอเตา่ตนวุ่ายน า้เลน่บริเวณนี้  มี

ปะการงัที่นา่ดชูมและความหลากหลายของเหลา่ปลาสีสนัสวยงาม 

 เดินทางสูเ่กาะสิมิลนั(เกาะ8) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสญัลกัษณอ์นัโดด

เดน่แห่งทะเลสิมิลนั มองลงมาเห็นน า้ทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทัง้อ่าวโดนลัดกัเบย(์Donald Duck Bay) 

ใหท้่านไดอิ้สระเลน่น า้หรือพกัผอ่นตามอธัยาศัยบนชาดหาดอนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. ออกเดินทางจากหมูเ่กาะสมิิลนั เพื่อเดินทางกลบั 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ มีบริการอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั Pamookkoo Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

Day 

3 
 

 

ภเูก็ต 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 
ภเูกต็-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหย ี- เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุ

ชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภเูกต็ -ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู ่ท่าเรือ 
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09.00 น. น าท่านลงเรือท่องเที่ยว ลอ่งอ่าวพงังา และผา่นชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ท่ีเป็นท่ีมาของนทิาน

พ้ืนบา้น “พระรถ เมรี”  

 น าท่านเดินทางถึงเกาะพนกั ชมบรรยากาศ ทิวทศัน ์และสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบั

การพายแคน ูชมหินงอกหินยอ้ย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเกาะปันหย ีใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวบนหมูบ่า้น

เกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน า้แห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซ้ือสินคา้อาหารทะเลตาก

แหง้เป็นของฝาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี6)  

 น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเกาะหอ้ง ดื่มด า่กบัความงดงามของหมูเ่กาะหอ้ง 

 น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั เขาพิงกนั ชมความมหัศจรรยข์องเขาพิงกนั และ เขาตะป ู(เกาะเจมสบ์อนด)์ ท่ี

อยู่ไมไ่กลกนันกั  

16.30 น. เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางตอ่ไปยังจดุชมวิวเสม็ดนางชี ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวอันซีนในจังหวัด

พงังา เป็นจดุชมวิวที่สวยท่ีสดุแห่งหนึง่ สามารถมองเห็นทศันยีภาพอนัสวยงามของอ่าวพงังา 

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูที่ สะพานสารสินเดิม ซ่ึงเป็นจดุชมวิวทอ้งทะเลอันดามนั ท่ีเชื่อมจังหวัดพังงา

และภเูก็ต อิสระใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศัย 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเคร่ือง และเดินเขา้สู่ประตทูางออกขึ้น

เคร่ือง 

20.15 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3028 

21.40 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

05-07 ธนัวาคม 2563 12,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000  บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ดอนเมือง-ภเูก็ต-ดอนเมือง ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย, น า้หนกักระเป๋า

ท่านละ 15 กก./ใบ  ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

2. คา่รถโดยสาร ท่องเท่ียวตามรายการ  

3. คา่โรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 
4. คา่อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

7. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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