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รหัสโปรแกรม : 21611 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก   ดอนเมอืง – ถ  ำพุงช้ำง – เสมด็นำงช ี– เขำหลัก 
06.30น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกันที่ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง อำคำร 2 ภำยในประเทศ

ผู้โดยสำรขำออก ชั น 3 ประตู 1 เคำนเ์ตอร์สำยกำรบนินกแอร ์(โปรดเตรยีม
บตัรประชำชนเพื่อแสดงแกเ่จ้ำหนำ้ที)่ 

09.30 น.  ออกเดินทำงสู่ ภูเก็ต โดย สำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD10 
10.50 น.  เดินทำงถึง สนำมบนิภเูกต็ จำกนั น รถโค้ชปรบัอำกำศ รอรับคณะน ำท่ำน

เดินทำงสู่ จ.พังงำ ระหว่ำงเดินทำงมีเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำงไว้คอยบริกำร
ตลอดกำรเดินทำง   
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11.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน  จกัจัน่ซฟีูด้  
ช่วงบ่ำย น ำท่ำนเดินทำงขึ นไปชมจุดชมวิว เสมด็นำงชี จุดชมวิวที่สำมำรถชมวิวภูเขำหินปูน      

น้อยใหญ่ของอ่ำวพังงำ เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีนของพังงำ 
 จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ ถ  ำพุงช้ำง จ.พงังำ หนึ่งใน Unseen Thailand ของ

เมืองไทย เป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำ 
ประทับใจ ของหินงอก หินย้อย รูปทรงแปลกตำ สวยงำมมำก 

18.30 น. บริกำรอำหำรค่ ำ  ร้ำนในเหมอืง เปน็หนึง่ในร้ำนทีไ่มค่วรพลำดเมื่อมำถึงเขำ
หลัก เพรำะรำ้นอำหำรทีไ่ด้รบั Michelin 2018-202   สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เข้ำสู่ที่พัก เลอเมอลิเดียน เขำหลกั หรือเทียบเท่ำ (ห้องพัก 2-3 ท่ำน) 

 
วันทีส่อง  ทอ่งเทีย่วด ำน  ำ สิมลิัน - แหลมพรหมเทพ 
เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำที่ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
09.00 น. เดินทำงสู่ ท่ำเรอืแฟนแทซทคิ สมิลินั  สู่เกำะสิ

มิลนั สวรรคน์กัทอ่งทะเล เพียงไม่นำนท่ำนก็
จะได้สัมผัสกับอัญมณีแห่งอันดำมัน ร่วมด ำ
น  ำตื นที่ เกำะบำง ู(เกำะ 9 ) ชมปลำน้อยใหญ่
สวยงำมนำนำพันธ์ แวะเล่นน  ำที่ เกำะสมิิลนั 
(เกำะ 8) ถ่ำยรูปชมสัญลักษณ์ของหมู่เกำะสิมิ
ลัน หนิรองเท้ำบู้ท หนิรปูเรือใบ ด ำน  ำตื นชมปะกำรังอ่อนหลำกสีสันงดงงำมที่ 
เกำะปำหย ู(เกำะ 7)  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ที่ เกำะเมีย่ง (เกำะ 4)  



 

 

3 

 

ช่วงบ่ำย ถ่ำยรูปเก็บควำมประทับใจ  เ ล่นน  ำทะ เล     
ตำมอัธยำศัย  

 น ำท่ำนลงเรือล ำเดิม เดินทำงกลับท่ำเรือ รถ
โค้ชปรับอำกำศรอรับคณะ พำทุกท่ำน ไปดู
พระอำทิตย์ตกยำมเย็น ณ แหลมพรหมเทพ  

18.00 น. บริกำรอำหำรเยน็  รำ้นปำกน  ำซฟีูด้  
                  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก เวทตนิสเิหรเ่บย ์หรือเทียบเท่ำ (ห้องพัก 2-3 ท่ำน) 
 
วันทสีำม พระใหญ ่– ยำ่นเมอืงเกำ่ภเูก็ต - ชอ๊ปปิ้ง  – สนำมบนิภเูกต็ – ดอนเมอืง 
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  
09.00 น.  น ำท่ำนขึ นชม (เปลีย่นรถ) พระพทุธมิง่มงคล 
  เอกนำคคีร ีหรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐำน

อยู่ทีเ่ขำนำคเกิด 
  ลักษณะเด่นของพระใหญ่  ได้แก่ พระพุทธรูป

ปำงมำรวิชัยขนำดใหญ่เห็นได้รอบเกำะภูเก็ต โดยมีนัยส ำคัญใน กำรก่อสร้ำง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของควำมสันติ ควำมเป็นน  ำหนึ่งใจเดียวและ ควำมหวังของ
ชำวภูเก็ต จำกนั นน ำท่ำนเดินชม ย่ำนเมอืงเก่ำภูเกต็ สถำปัตยกรรมชิโนโปร
ตุกีส ที่มีกล่ินอำยของจีนผสมตะวันตก ทีไ่ด้รับอิทธิพลมำจำกปีนัง และสิงคโปร์  

12.00 น.  บริกำรอำหำรกลำงวัน  กนัเอง @ pier 
13.30 น  เดินทำงสู่ สนำมบนิภเูกต็ ก่อนเข้ำสนำมบิน 

พำทุกท่ำนหำซื อของฝำกพื นเมืองภูเก็ต อำทิ 
เต้ำส้อ น  ำพริกกุ้งเสียบ ฯลฯ จำกนั นน ำท่ำน
เข้ำสู่ สนำมบินนำนำชำตภิูเก็ต 

17.00 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD19 
18.20 น.  เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ/ 
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หมำยเหต:ุ  ก ำหนดกำรเดนิทำงนี อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของหมูค่ณะ เวลำ 
สภำพกำรจรำจรและสภำพภมูอิำกำศในขณะนั น ตำมควำมเปน็จรงิทีเ่กดิขึ น โดยผู้
จัดไมจ่ ำเปน็ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทั งนี ถอืเอำควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำง
เปน็ประกำรส ำคญั  

อตัรำนี รวม   
 คำ่รถน ำเทีย่วตำมทีร่ำยกำรระบ ุ 
 คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น  
 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมทีร่ำยกำรระบ ุ   
 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมตำมทีร่ำยกำรระบ ุ
 คำ่เรอื, รถทอ้งถิน่น ำเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 
 คำ่มคัคเุทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 
อตัรำนี ไมร่วม 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำร  
 คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
* (ในกรณตีอ้งกำรใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ ีตอ้งแจง้ลว่งหนำ้กอ่นกำรช ำระเงนิ ) 
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ :  
- ส ำหรบักำรจองโปรแกรม กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทำ่นละ 50% พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนของผู้
เดนิทำง 

- กรณุำช ำนะคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30วนักอ่นออกเดนิทำง 
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