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เดินทาง ตลาคม -./0 
ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา l เขาพงิกนั l เขาตะป ูl   

จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะสิมลิัน l ดำนำ้ชมปะการัง l  
แหลมพรหมเทพ l วัดฉลอง l  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปงัปรุเิยอ่นัดามนั ภเูกต็-หมูเ่กาะสมิลินั-พงังา  
3 วนั 2 คนื สายการบนิเวยีดเจท็แอร ์(VZ) 

ราคาเพียง   11,990 .- 
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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันท่ี 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต -ย่านเมืองเก่า- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ r ä ä 
วันท่ี 2 ภูเก็ต –ดื่มด่ำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง ä ä r 
วันท่ี 3 ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะพนัก - เกาะปันหยี - เกาะห้อง -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุด

ชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภูเก็ต -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ä ä r 

 
 
 

Day 
1 

 

กรุงเทพฯ 
- 

ภูเก็ต 
วันท่ี 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต -ย่านเมืองเก่า- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร ์

ประตู 3 Viet Jet Air 

07.00 น. นำท่านเดินทาง จงัหวดัภูเก็ต โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 314 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ  

09.30 น. จากน้ัน ไกด์ท้องถื่น รอรับลูกค้าท่ีสนามบินภูเก็ต 

 นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต  ชมย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของภูเก็ต  ตึก “ชิโน-โปตุ กีส” อาคารท่ีเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ท่ีลงตัวสวยงาม ท่ีมีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
พาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมืองภูเก็ต เหล่าตึกเก่าท่ีมีประวัติความ
เป็นมายาวนาน กล่ินอายของวัฒนธรรมท่ียังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่าน้ีได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือท่ีเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัว
เมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมือง
ภูเก็ต ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เส้ียว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม 
นักท่องเท่ียวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ท่ีนี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และ
บรรยากาศท่ีต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1)  

 นำท่านเดินทางสู่ ท่องเท่ียวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่  วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อ
แช่ม พระเกจิอาจารย์ช่ือดังของชาวภูเก็ต และเป็นท่ีนับถือของนักท่องเท่ียวต่างๆ รวมท้ังชาวต่างชาติ ชมกุฏิจา
ลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปป้ันเหมือนหุ่นขี้ผ้ึง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์
พระจอมไทย 



3  WTHKT-VZ001 ปังปุรเิย่อนัดามัน ภูเก็ต-สมิลินั-พงังา 3 วัน 2 คนื สายการบนิแอรเ์อเชยี (VZ) 

 จากน้ันนำท่านท่องเท่ียวเก็บบรรยากาศ เกาะภูเก็ต เช็คอินท่ีร้าน Tree Monkey restaurant ร้านกาแฟและ

อาหาร สุดฮิต ร้านชิลๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันร่มรื่นพร้อมทานเครื่องดื่มและเค้กขนมสุดแสน

อร่อย ( ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารไม่รวมในราคาทัวร์ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 จากน้ันนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวท่ีอยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเย็นของแหลมพรหมเทพ ท่ี
ย่ืนออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกท่ี อยู่ใกล้เคียง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ (ม่ือท่ี2) ท่ีร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 
ท่ีพัก นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort  หรือเทียบเท่า 
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Day 
2 

 

ภเูก็ต 
หม ู่เกาะสิมิลนั 

วันท่ี 2 ภูเก็ต -ด่ืมดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง 

06.00 น. บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี3) ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ 

08.00 น. ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครือ่งดื่ม ชา กาแฟ อาหารวา่ง พร้อมฟงับรรยาย

รายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ 

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน  โดยเรือเรว็ (Speed Boat) 
10.30 น. ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันท่ี เกาะ 6 หรือ เกาะ 7 

 

 

 

 

 

 
DD.0. น. เดินทางถึง เกาะ 0 (เกาะเมีFยง) ซึ,งท่านสามารถสาํรวจเสน้ทางบนเกาะ , ดาํนํ9าตื9นหรือเล่นนํ9าหนา้หาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (ม้ือท่ี4) 

13.30 น. หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตืน้ท่ี เกาะบาง ู(เกาะ9) ท่ี คริสต์มาสพอยท์ (Christmas 

Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นท่ีมีส่วนใหญจ่ะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณน้ี  มีปะการังท่ีน่าดูชมและความ

หลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม 

 เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่ง
ทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟา้ใส สามารถมองเห็นท้ังอ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck Bay) ให้ท่านได้
อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม 
 
 
 
 
 

D..HI น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะสิมิลัน เพื,อเดินทางกลับ 
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17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ  

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า 

Day 
3 

 

 

ภูเก็ต  
พังงา 

กรุงเทพฯ 

วันท่ี 3 
ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะพนัก - เกาะปันหยี - เกาะห้อง -เขาพิงกัน-เขาตะปู 
จุดชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภูเก็ต -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี5) ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ 
09.00 น. นำท่านลงเรอืท่องเท่ียว ล่องอ่าวพังงา และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมร)ี ท่ีเป็นท่ีมาของนิทานพื้นบ้าน 

“พระรถ เมร”ี 

 นำท่านเดินทางถึง เกาะพนัก ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ และสนุกกับการพายแคนูเขา้ชมภายในถำ้ สนุกกับการพาย
แคนู ชมหินงอกหินย้อย จากน้ันนำท่านเดินทางไปยัง เกาะปันหยี ให้ท่านได้เดินเท่ียวบนหมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชม
โรงเรียน สนามฟตุบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี6)  

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะห้อง ดื่มด่ำกับความงดงามของหมู่เกาะห้อง 
 นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และ เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด)์ ท่ีอยู่ไม่ไกล

กันนัก  

 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวอันซีนในจังหวัดพังงา เป็น

จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา 
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 จากน้ันนำท่านแวะถ่ายรูปท่ี สะพานสารสินเดิม ซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอันดามัน ท่ีเช่ือมจังหวัดพังงาและภูเก็ต 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

20.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง และเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 

22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 313 

23.30 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม 

*** หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนเที่ยวบิน *** 

***กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล*** 

อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
23-25 ตุลาคม 2564 11,990.- 
พักเดี่ยว เพิ่ม  2,000  บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจงึไม่มีราคาเด็ก 
 

หมายเหตุ (กรณุาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้นสุขอนามัย) 

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม

คณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบรษัิทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
5. กำหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

ขณะน้ัน โดยคำนึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสำคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณท่ีีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนท่ีกำหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวร์น้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต-สุวรรณภูมิช้ันประหยัด สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์
(ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง) 

2. ค่ารถโดยสาร ท่องเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์
7. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการทัวร์น้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว สำหรับชาวต่างชาติท่ีต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแหง่ชาต ิ
4. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีท่ีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว ( หากท่าน

ต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อน 48 ช่ัวโมง ) 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษีเท่าน้ัน) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน) 
 
การจองทัวร์และสำรองท่ีน่ัง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือวา่ได้ทำการสำรองท่ีน่ังเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้

สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลง
ท้ังหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ยท้ังหมด ในทุกกรณ ี
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ช่องทางการติดต่อ 

- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 

- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

- หรือโทร 02-234-5936 

 


