FDHKT01 ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan

ภูเก็ต - พังงา (หมู่เกาะสิมิลนั ) 3 วัน 2 คืน
ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan
กาหนดเดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2564

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

FDHKT01 ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
เช้า เที่ยง เย็น
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานภูเก็ต - พังงา – เสม็ดนางชี - เข้าทีพ่ กั
/
/
2 พังงา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิ นั – หินเรือใบ – เกาะบางู – เกาะปายู –
/
/
/
เกาะเมียง - เข้าทีพ่ กั
3 พังงา - ภูเก็ต - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - ร้านคุณแม่จขู้ องฝาก –
/
/
แหลมพรหมเทพ - ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดิ นทาง
19 - 21 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
ราคาไม่รวมตั ๋ว พักเดี่ยว
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
เครื่องบิ น
(จ่ายเพิ่ ม)
(ไม่มีราคาเด็ก)
11,988.8,988.2,200.-

จานวนที่นัง่
9

26 - 28 มีนาคม 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

04 - 06 เมษายน 2564
วันจักรี
11 - 13 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
12 - 14 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
13 - 15 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
14 - 16 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
15 - 17 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
16 - 18 เมษายน 2564

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

14,988.-

11,988.-

2,200.-

9

14,988.-

11,988.-

2,200.-

9

14,988.-

11,988.-

2,200.-

9

14,988.-

11,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

01 – 03 พฤษภาคม 2564
วันแรงงานและวันหยุดชดเชยแรงงาน
14 – 16 พฤษภาคม 2564

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

28 – 30 พฤษภาคม 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

11 - 13 มิ ถนุ ายน 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

18 - 20 มิ ถนุ ายน 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

25 - 27 มิ ถนุ ายน 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9
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วันแรก
06.00 น.

07.50 น.
09.15 น.

เที่ยง

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานภูเก็ต – พังงา - เสม็ดนางชี
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ) ประตู
9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนาท่านโหลดสัมภาระ
***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ***
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบิ นแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบิ นที่ FD 3037 (ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที) ***เทีย่ วบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั การประกาศจากทางสายการบิน***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านขึน้ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่
จ.พังงา เป็ นจังหวัดหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพน้ื ทีต่ ดิ ชายฝั ง่ ทะเลอันดามันที่ม ี
ความสวยงามเป็ นอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิ ชลิ นไกด์ (มือ้ ที่ 1)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชี ตัง้ อยูท่ อ่ี าเภอตะกัวทุ
่ ่ง จังหวัดพังงา จุดชมวิวทีส่ ามารถชมวิวภูเขา
หิน ปูน น้ อ ยใหญ่ ข องอ่ า วพัง งาแบบ 180 องศา น าท่ า นเที่ย วชม เสม็ด นางชี บูติค เป็ น ที่พกั
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามมุมต่างๆ และเลือกซือ้ เครือ่ งดื่มตามอัธยาศัย
เครือ่ งดื่มไม่รวมในแพคเกจทัวร์

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 2 )
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ที่พกั

โรงแรมที่พกั Eden Beach Khao Lak Resort & Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง
07.00 น.

08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น
ที่พกั

พังงา – อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิ มิลนั – หิ นเรือใบ – เกาะบางู – เกาะปายู - เกาะเมียง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มือ้ ที่ 3 )

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ ฟั งคาแนะนาจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรมการเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ หมู่เกาะสิ มิลนั โดยเรือสปี ดโบ๊ท พร้อมบริการเสื้อชูชพี และ
อุปกรณ์ดาน้ าตื่น คาว่า สิมลิ นั เป็ นภาษามลายูแปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมลิ นั เป็ นหมู่เกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลอันดามัน มีทงั ้ หมด 9 เกาะ นาท่านชม หิ นเรือใบ หรือ Sail Rock หินที่ต งั ้ อยู่บนผาสูง
ลักษณะคล้ายเรือใบเป็ นสัญลักษณ์เด่นของเกาะสิมลิ นั
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เกาะบางู จุ ด ด าน้ า ที่ม ีแ นวปะการัง ที่ส มบู ร ณ์ แ ละยัง เป็ นที่อ ยู่ ข องปลา
หลากหลายชนิด เช่น ปลาไหลริบบิน้ ฉลามครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กัง้ ตักแตน
๊
เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทาการของอุทยาน (มือ้ ที่ 4 )
นาท่านเดินทางสู่ เกาะปายู จุดดาน้ าที่สามารถพบเห็น ปะกะรัง ปลากระเบนราหู หุบเขาใต้น้ า
และเต่าทะเลได้บ่อยครัง้
นาท่านเดินทางสู่ เกาะเมียง เป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยพิทกั ษ์อุทยานมี ปูไก่ และนกชาปี ไหน เป็ นสัตว์ท่ี
หาชมได้ยาก บริเวณชายหาดทีม่ เี ม็ดทรายสีขาวละเอียดนุ่ มเท้า น้ าทะเลใสสะอาดจนมองเห็นพืน้
ทราย และร่มรืน่ ด้วยป่ าชายหาด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 5)
โรงแรมที่พกั Eden Beach Resort and Spa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่สาม
07.00 น.
เช้า

เที่ยง
บ่าย

18.25 น.
19.55 น.

ภูเก็ต - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - ร้านคุณแม่จ้ขู องฝาก - แหลมพรหมเทพ - ท่า
อากาศยานภูเก็ต - ท่ าอากาศยานดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่ พกั (มือ้ ที่ 6)
นาท่านเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิ โนยูโรเปี่ ยน
( ชิ โ น โ ป ร ตุ กี ส ) ที่ มี อ า ค า ร บ้ า น เ รื อ น เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชโิ นโปตุกสี ทีเ่ กิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างสถาปั ตยกรรมโปรตุเกสและจีน
ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มรี ูปทรงและสีสนั แปลกตานี้
ทาให้ท่านได้ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นยุคเก่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 7 )
นาท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงของภูเก็ต ซึง่
นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่อ งของการรักษาโรค
นอกจากนี้ ว ัด ฉลองแห่ ง นี้ ย ัง เป็ นที่ต ัง้ ของ พระมหาธาตุ เ จดีย์พ ระจอมไทยบารมี ที่เ ป็ นที่
ประดิษฐาน พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ทีอ่ นั เชิญมามาจากประเทศศรีลงั กา
นาท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านคุณแม่จู้ อิสระให้ท่าน
เลือกซือ้ ของฝากและของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จมู้ ี
สินค้ามากมายได้แก่ น้าพริกภูเก็ต อาหารขบเคีย้ ว ขนม
พื้นเมือง ผลไม้อบแห้ง และสินค้าแนะนาคือ น้ าพริกกุ้ง
เสีย บ นอกจากนี้ ร้า นคุ ณ แม่ จู้ ยัง ได้ร ับ การการัน ตี
คุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ทีต่ งั ้ อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็ นจุดชมวิวทีเ่ ห็นพระ
อาทิตย์ตกไวทีส่ ุดและได้ช่อื ว่าเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ท่ีสวยทีส่ ุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดย สายการบิ นแอร์เอเชี ย (FD) เที่ ยวบิ นที่
FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสดุ วิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ

FDHKT01 ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan

มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ
บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ทีน่ งเป็
ั ่ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 น้าหนักสัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้าหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน
 ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
 ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 800 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

FDHKT01 ซุปตาร์...ฮูลาฮูล่า in similan

เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีผรู้ ่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 8 ท่าน
- กรณี ที่ผ้รู ่วมเดิ นทางไม่ถึง 8 ท่ าน และประสงค์ที่จะเดิ นทางลูกค้าจะต้ องชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ มเติ ม
กรุณาติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้ องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่ านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้ เวลาในการท่ องเที่ ยวแต่ ละสถานที่ น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่ าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ กั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่ าน จาเป็ นต้ องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผา่ น.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

