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ทริปหรูพกัสวทีรูม !! @ภูเกต็ พงังา ด าน า้ ววิหลกัล้านเสม็ดนางชี 3 วนั 2 คืน 

พเิศษ!! ขับเจ็ทสก ีล่องเรือใบคาตามารัน กระดานโต้คล่ืน ด าน า้ตื้น ลิม้ลองร้านอร่อยแนะน าจาก Micheline Guide 

อตัราค่าบริการ 12,500 บาท/ท่าน (เหมาขั้นต ่า 6 ท่านต่อคณะ)  
รับสิทธ์ิ “ ทวัร์เท่ียวไทย “  รัฐสนบัสนุน 5,000 บาท/ท่าน ช าระจริง 7,500 บาท/ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน  |  พกัเด่ียว +ช าระเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท 

ท่านได้รับสิทธ์ิ “ ทัวร์เที่ยวไทย “  รัฐสนับสนุนแพก็เกจทัวร์ 40% ไม่เกนิ 5,000 บาท 
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เลือกเดนิทางได้ทุกวนั  วนันี ้ ถงึ เดือนมกราคม 2565  
**เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธนัวาคม 2564 – 02 มกราคม 2565 มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม** 

วนัแรก    จังหวัดพังงา -  จุดชมวิวเสม็ดนางชี – จังหวัดภูเก็ต - วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ -  

หาดราไวย์ – พกัโรงแรมหรู 2 คืน ทีจ่ังหวดัภูเกต็ 

09.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ (จงัหวดัพงังา)  มคัคุเทศก ์คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกคณะ 
หากตอ้งการรถรับจากสนามบินภูเก็ตมาพบคณะ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเม่ือท าการจองเพื่อหาขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทางวถิีท่องเทีย่วใหม่ 
*ทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง* 

**ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัฯ มีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์** 
***มีบริการ เจลลา้งมือ ผา้เปียก กระดาษทิชชู บนรถ*** 

****โปรดปฏิบติัตามท่ีมคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีสถานท่ีต่างๆแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน 
SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว**** 

------------------------------------------------------------------------------------- 
เส้นทางบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต / ภูเก็ต – กรุงเทพฯ  

ตารางบินท่ีแนะน า ระหวา่งเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

สายการบิน Thai Smile เส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ไปกลบั  
วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก BKK-HKT WE201 0745 0910 วนัท่ีสาม HKT-BKK WE218 1910 2035 

สายการบิน Bagnkok Airways เส้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ไปกลบั  
วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก BKK-HKT PG271 0805 0935 วนัท่ีสาม HKT-BKK PG278 1950 2120 

สายการบิน Air Asia เส้นทางสนามบินดอนเมือง-ภูเก็ต ไปกลบั 
วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก BKK-HKT FD3037 0750 0915 วนัท่ีสาม HKT-DMK FD3028 2020 2145 

สายการบิน Thai Lion Air เส้นทางสนามบินดอนเมือง-ภูเก็ต ไปกลบั 
วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง วนัเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก BKK-HKT VZ314 0700 0830 วนัท่ีสาม HKT-DMK VZ311 2000 2130 
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09.40 น.  ออกเดิน โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ทีน่ั่ง  บริการน า้ด่ืม 1 ขวดบนรถ 
10.30 น. เดินทางถึง มหัศจรรย์ความงามของอ่าวพงังา "เสม็ดนางชี" จังหวดัพงังา Land Mark ท่ีส าคญัทางดา้น

การท่องเท่ียว มี “จุดชมววิสเมด็นางชี” มีท่ีพกั เเละร้านอาหารตั้งอยูบ่ริเวณจุด View point ท่ีสามารถ
มองเห็นอ่าวพงังาเเบบ 180 องศา ความสวยงามของเกาะเเก่งต่างๆ โดยมีววิเบ้ีองหนา้ คือ อ่าวพงังา ซ่ึง
เป็นจุดท่องเท่ียวระดบัโลก และแหล่งท่องเท่ียวอนัซีนแห่งจงัหวดัพงังา 

 
11.30 น.  อาหารกลางวัน ณ ร้านเสม็ดนางชีบูทคี ชวนท่านลิม้ลองเมนูเด็ดของร้านอาหาร เช่น ย าเสม็ดนางชี  เมี่ยง

ปลากะพง ฉู่ฉ่ีกุ้ง .................. เป็นต้น พร้อมชมววิหลกัล้าน   
13.00 น.  ออกเดินทางไปยงัจังหวดัภูเก็ต (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 90 นาที) 
14.30 น.  เดินทางถึง วดัฉลอง หรือวัดไชยธาราราม วดัคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีช่ือเสียงของภูเก็ต นมสัการหลวงพอ่แช่ม 

แห่งวดัฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตวัเอง เร่ืองราวความศกัด์ิสิทธ์ิ กิตติศพัทใ์นการรักษาโรค บุญญาบารมี
และเมตตาธรรมท่ีสูงส่งของหลวงพอ่ท าใหมี้ผูเ้ล่ือมใสศรัทธาเป็นอนัมาก เล่ากนัวา่ในขณะท่ีท่านมีชีวติ
อยูน่ั้นถึงกบัมีผูท่ี้รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม 

 
15.30 น. เดินทางถึง แหลมพรหมเทพ สถานทีช่มพระอาทติย์ตก และจุดชมววิท่ีสวยงาม คุณจะสามารถเห็นพื้น

น ้าอยา่งกวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา และยงัเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดในภูเก็ตเลยก็วา่ได ้
16.30 น.  ต้อนรับทท่านด้วยเวลคัมดร้ิง (อาจงดบริการตามมาตราการความสะอาดปลอดภยั) 

และเข้าเช็คอนิ ณ โรงแรม Cape Panwa Hotel  โรงแรมเคปพนัวา นบัเป็นรีสอร์ทหรูระดบั 
5 ดาวแห่งแรก ๆ ในจงัหวดัภูเก็ต ตั้งอยูบ่นแหลมพนัวา ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงาม ซ่ึงไม่วา่ใครต่างก็
หลงเสน่ห์ของหาดทรายสีขาว น ้าทะเลสีเขียวมรกต ภาพตน้มะพร้าว เรียงรายรอบแนวชายหาด 
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ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิของไข่มุกแห่งอนัดามนั  อกีทั้งมีบริการรถรางส าหรับใช้เป็นพาหนะขึน้ลง
ระหว่างหาดกบัล๊อบบี ้ และ ทีห่ลายท่านประทบัใจ คงจะเป็น ชายหาด ทะเล และ สองเรา !!! 
ตลอด 2 คืน ให้ท่านได้พกัผ่อน ณ ห้อง Cape Suite Room ห้องขนาด 78 ตร.ม. พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวก อินเทอร์เน็ตไร้สายล าโพง iPod ทีวดิีจิตอลจอแบนขนาดใหญ่ เพื่อการใชชี้วิตใน
วนัหยดุท่ีสะดวกสบาย แต่หรูหราและซบัซอ้น 

 
18.00 น.  ไดเ้วลานดัหมาย พบกนัท่ีล๊อบบ้ีของโรงแรม 
 เดินทางไปยงั ร้านหมอมูดง Michelin Guide ท่ีเปิดมานานกวา่ 24 ปี เมนูแนะน าท่ีเป็น

พระเอกของร้าน ถูกหยบิมารีววิแทบทุกเพจดงัคงหนีไม่พน้ “ปลายดัไส้” ท าจากปลาลงัท่ีน ามาขดูเน้ือดึง
กา้งออกเหลือแต่หนงั แลว้ยดัไส้ดว้ยเน้ือปลาผสมเคร่ืองแกงลกัษณะคลา้ยทอดมนั น าลงไปทอดจนสุก
กรอบทานไดท้ั้งตวั ใหท้่านไดเ้ปิดเมนูเด็ด สั่งไดต้ามใจสั่ง ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ลูกคา้ช าระ
ดว้ยตวัเอง  

19.30 น. เดินทางกลบัท่ีพกั เพื่อใหท้่านเตรียมพร้อม! ชุดบิกิน่ีตวัเก่ง หรือ ชุดวา่ยน ้า หรือ ชุดเท่ียวทะเลเก๋ๆ 
อุปกรณ์ต่างๆ แบบจดัเตม็ เพื่อสนุกกบัทริปวนัพรุ่งน้ี “ ล่องเรือใบคาตามารัน “ 

 

วนัทีส่อง ทริปล่องเรือใบคาตามารัน เต็มวนั ฟรี ! ยืม เจ็ตสก ีกระดานโต้คล่ืน และ ชุดอปุกรณ์ด าน า้ต้ืน  
                        เดินทางเกาะต่างๆ :  เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย – เกาะไข่ใน – เกาะไข่นอก – เกาะแพ  
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น.  พร้อมกนัท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม  โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ทีน่ั่ง  พาท่านเดินทางไปยงัท่าเทยีบเรืออ่าวปอ 
08.30 น.  ถึงจุดเช็คอินท่าเทยีบเรืออ่าวปอ  

เจา้หนา้ท่ีจะขอเช็ครายช่ือผูโ้ดยสาร ใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มูลการเดินทางคร้ังน้ี  
ส าหรับท่าน*ท่ีตอ้งการใชเ้จ็ทสกี เจา้หนา้ท่ีจะท าการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อดูพื้นฐานก่อนการ
ขบัข่ีจริง และใหค้วามรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ในการใชเ้จท็สกี ทั้งน้ีก็เพื่อความปลอดภยัขณะขบัข่ีนัน่เอง 
*ควรมีพื้นฐานและทกัษะการวา่ยน ้าท่ีดีพอสมควร 
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การเดินทางทริป “ ล่องเรือใบคาตามารัน “ คร้ังน้ี ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ไวบ้ริการ เช่น น ้าด่ืม  ชา กาแฟ  น ้าอดัลม ผลไมต้ามฤดูกาล ขนมขบเค้ียว เป็นตน้ 
ยืมฟรี ! เจ็ตสก ี2 ล า / กระดานโต้คล่ืน 3 ล า  / เส้ือชูชีพ / อุปกรณ์ด าน า้ตื้น / หน้ากากด าน า้ เป็นต้น 

09.30 น.  เดินทางโดยเรือใบคาตามารัน Sailing Yacht Catamaran (เหมาส่วนตัว) ตลอดวัน เดินทางไปยังเกาะ
ต่างๆ 

09.50 น. เดินทางไปผ่านเกาะนาคาใหญ่ และเดินทางไปเกาะนาคาน้อย เกาะดา้นฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงดา้นการเล้ียงมุก  มีชายหาดพกัผอ่นวา่ยน ้าได ้  ทริปป่าโกงกาง ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ
ขบัข่ึเจท็สกี เพื่อส ารวจธรรมชาติ สัมผสัความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง (ทริปประมาณ 40 นาที) 

 
11.00 น.  เดินทางผ่าน เกาะโสบ เกาะเล็กๆ เกาะคู่ปักอยูก่ลางทะเล สัญลกัษณ์ตวัแทนแห่งความรัก เพื่อใหท้่านได้

จอดพกัด่ืมด ่าความโรเมนติกและความงามพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 
11.40 น. เดินทางไป  เกาะไข่ใน หรือเกาะไข่แมว เพราะท่ีน่ีจะมีแมวเยอะ  
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ท่านสามารถเลือกกิจกรรมบนฝ่ังได ้ เช่น การใหอ้าหารแมว การขบัเจท็สกีเทียบชายหาด การเดินเล่นบน
เกาะ การอาบแดด การเล่นน ้า การด าน ้าต้ืนดูปะการัง เป็นตน้  

 
12.00 น.  อาหารกลางวันบนเรือ แบบชุดเซ็ตอาหารไทยซีฟู้ดจัดเต็ม (เมนูอาหารและซีฟู้ดขึน้อยู่กบัฤดูกาล)  

 
14.30 น.  เดินทางไป เกาะไข่นอก  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยๆ เกาะไข่ใน เป็นอีกหน่ึงเกาะท่ีมีชายหาดทรายขาว น ้าทะเล

ใส เหมาะกบัการพกัผอ่น การอาบแดด การด าน ้า การถ่ายรูป เป็นตน้ 

 
15.30 น.  เดินทางไป เกาะแพ  เป็นเกาะท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นสันทรายแหวก เป็นอีกหน่ึงเกาะท่ีเหมาะกบัการเดินเล่น

ถ่ายรูปเก๋ๆ  กบัทอ้งฟ้าและทะเล 
16.00 น. เดินทางกลบัมายังท่าเรืออ่าวปอ ระหวา่งทาง ใหท้่านไดส้บายๆ นัง่ชิลล์ๆ  บนเรือใบคาตามารัน รับลม ชม

ววิทะเล ถ่ายรูป พกัผอ่นตามอธัยาศยั   
17.00 น. เดินทางถึงท่าเทยีบเรืออ่าวปอ  โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ที่น่ัง  พาท่านเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั

และอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนกวา่จะถึงเวลาอาหารค ่า 
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19.00 น. อาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร Café Andaman ของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูชุดอาหารไทยหรือเมนูชุด
อาหารฝร่ังตามฤดูกาล  (โดยจดัส่งใหท้่านไดเ้ลือกก่อนการเดินทาง 5 วนัเดินทาง) 

 

วนัทีส่าม   ย่านเมืองเก่าภูเกต็  – แวะซ้ือของฝาก (หากเวลาอ านวย) – จังหวดัภูเกต็  
07.00 น.  อาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. โปรดคืนห้องพกั และพร้อมกนัท่ีล๊อบบ้ีโรงแรม 

 โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ทีน่ั่ง  บริการน า้ด่ืม 1 ขวดบนรถ 
เดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าภูเกต็ “ ถนนถลาง ” (Phuket Old Town) 

 
10.30 น.  “ ย่านเมืองเก่าภูเกต็ ”  พาเดินตามถนนซอกซอยของเส้นทางสายประวติัศาสตร์ เสน่ห์แห่งชิโนโปรตุกีส 

เดินถนนท่ีนกัเดินทางจะตอ้งมาเช็คอิน เก็บรูปภาพเก๋ๆ ชิคๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก และ อิสระเดินเล่นเยี่ยมชม
ร้านคา้  ซ้ือชิมขนมเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  โดยขอใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
มิวเซียมภูเก็ต พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีตั้งอยู่ในอาคารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (เดิม) ท่ีสง่างาม โดย
จดัเป็นพื้นท่ีสร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับคนภูเก็ตและนักท่องเท่ียว ผ่านส่ือเทคโนโลยีและกิจกรรม
สร้างสรรค ์ โดยจดัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ภูเก็ตนครา (PHUKETNAGARA) เล่าเร่ืองการก าเนิดของ
นครภูเก็ต ผา่นพฒันาการเมือง 4 ยคุ ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเท่ียว ซ่ึงมี "ดีบุก" เป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
เมือง มีผูค้นต่างถ่ิน ต่างภาษา ต่างมุ่งหนา้มาขุด "ความมัง่คัง่" กนัอยา่งไม่ขาดสาย โดยมีชุดการเรียนรู้ให้
เล่นเน้นเรียนรู้เ ร่ืองราวต่างๆ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน  2.  เพอรานากันนิทัศน์ 
(PERANAKANNITAT)  เล่าเร่ืองราววิถีชีวิต วฒันธรรมของชาวเพอรานากนั ใครคือชาวเพอรานากนั 
ชาวเพอรานากนัมาจากไหน 
ก าแพงบ้านเลขที่ 100 โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ในพื้นท่ี จงัหวดัภูเก็ต ในนาม 4 
Studio กวา่ 30 คน และประชาชนทัว่ไปอีกจ านวนหน่ึงร่วมกนัสร้างสรรคง์านท่ีช่ือวา่ “ 100 of Art เพื่อ
พอ่ ” แสดงความอาลยัแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในรูปแบบของงานสตรีท อาร์ต (Street Art) ซ่ึงไดรั้บความ
ร่วมมือและใหก้ารสนบัสนุนจากหลายๆ ฝ่าย เช่น เทศบาลนครภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัภูเก็ต 
อาสาสมคัรมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร สภ.เมืองภูเก็ต และภาคเอกชนต่างๆ 
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ซอยรมณย์ี ในอดีตท่ีน่ีคือซอยแห่งสถานเริงรมย ์ แต่ตอนน้ีกลายเป็นจุดเช็คอินท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนตอ้ง
มาถ่ายรูป เพราะจะมีตึกเก่าศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสตั้งอยูเ่รียงรายอยา่งสวยงาม  หนา้ปากซอยของถนน 
จะมี Street Art อีกช้ินหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกนั คือ ขนมเต่าสีแดงน่ารักๆ ชาวภูเก็ตจะน า
ขนมน้ีส าหรับไหวเ้จา้ในช่วงเทศกาลพอ้ต่อ มีความเช่ือท่ีวา่จะท าใหมี้อายยุนืยาวเหมือนเต่านัน่เอง 
หอนาฬิกา ภูเก็ต หรือ วงเวยีนสุรินทร์ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส  
สวนเฉลมิพระเกยีรติ 72 พรรษา มหาราชินี หรือ ลานมังกร สืบเน่ืองจากในปีพุทธศกัราช 2547 ซ่ึงเป็นปี
ท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
แด่พระองคท่ี์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ชาวไทย และชาวภูเก็ตเสมอมา  จึงไดมี้แนวคิดใน
การจดัสร้างสวนสาธารณะข้ึนทูลเกลา้ถวาย โดยเทศบาลนครภูเก็ต ไดจ้ดัพื้นท่ีส่วนหน่ึงของสวนฯ ซ่ึง
ติดถนนถลาง ใหเ้ป็นท่ีตั้งของประติมากรรม ‘พญามงักรทะเลหรือฮ่ายเหล็งอ๋อง’ 
ชุดพืน้เมืองภูเกต็ “ ชุดบาบ๋า ชุดย่าหยา “  เอกลกัษณ์เคร่ืองกายท้องถิ่น ท่ีชาวภูเก็ตนิยมสวมใส่ในงาน
ต่างๆ เช่น งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานประเพณีกินผกั งานวนัปีใหม่ หรือ
งานตรุษสงกรานต ์  เป็นตน้ ปัจจุบนัจะมีรูปแบบการแต่งกายท่ีใหค้วามกระฉบักระเฉงและโปร่งสวมใส่
สบาย เหมาะใชทุ้กโอกาส   

13.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ร้านวนัจันทร์  Michelin Guide ย่านเมืองเก่าภูเกต็ มีการตกแต่งร้านอาหาร
ไม่เหมือนใคร เพราะสร้างมาจากความรักในแฟชัน่และความหลงใหลในอาหารของคุณปรางเจา้ของร้าน 
ภายในตึกเก่าสุดคลาสสิกมีบรรยากาศยอ้นยคุจากการตกแต่งสไตลว์นิเทจ ซ่ึงเขา้กบัอาหารสูตรโบราณ
ไดอ้ยา่งลงตวัเหมือนไดย้อ้นวนัวานของภูเก็ตกลบัไปสัก 80 ปี วนัจันทร์เสิร์ฟความอร่อยด้วยสูตรทีสื่บ
ทอดมาตั้งแต่สมัยคุณยาย ให้ท่านได้ลิม้ลองเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน “ หมี่แกงเน้ือปูใบชะพลู “ 

 
14.30 น.  คาเฟ่เรือครูซสีชมพู Sea Angel Boat Club ใจกลางเมืองภูเก็ต มีทั้งโซนคาเฟ่และร้านอาหารบน

เรือ  มีมุมถ่ายยรูปเยอะ  ไม่ตอ้งกลวัเมาเรือ  เพราะเรือจอดสนิทกบัท่ี...ไม่ไปไหนนะค่ะ ทางร้านมี
จ าหน่ายอาหาร เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมใหไ้ดล้ิ้มลอง (ลูกคา้ช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัร้าน) 

15.30 น.  เดินทางไปยงัสนามบินภูเก็ต (หรือภายในตวัเมืองของจงัหวดัภูเก็ต) 
 (หากเวลาอ านวย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือฝากร้านคุณแม่จู ๊ ต  ารับความอร่อยของคุณแม่จู ้ ไดต้กทอดต่อกนัมา

ในลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่น จ าหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ไดแ้ก่ น ้าพริกกุง้เสียบ ขนมเตา้ส้อ เกลือเคย 
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(น ้าปลาหวานสูตรภูเก็ต) ผดัหม่ีฮกเก้ียน ฯลฯ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกจากจงัหวดัภูเก็ตดว้ย นอกจากน้ี 
ร้านคุณแม่จู ้ ยงัไดรั้บการการันตีคุณภาพ ดว้ยประกาศนียบตัรมากมาย ไดแ้ก่ การรับรอง ISO 9001, 
มาตรฐาน GMP, ฮาลาล และผลิตภณัฑย์งัไดรั้บการรับรองเป็น OTOP 5 ดาว อีกดว้ย) 

16.30 น. เดินถึงสนามบินภูเก็ต (หรือภายในตวัเมืองของจงัหวดัภูเก็ต) โดยสวดิัภาพ พร้อมความประทบัใจแห่งวนั
พกัผอ่นเดินทาง 

--------------------------------------------------------------- 

รายการและเวลาเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะไม่รับผิดชอบในกรณีการ
ล่าชา้ท่ีเกิดจากการจลาจล ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศ สภาพการจารจร พายุ ระดบัน ้ าในแต่ละวนั ความล่าช้า
ของผูเ้ดินทาง และเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ทั้งน้ีทางทีมงานจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญั 

 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย  

 กลอ้งถ่ายรูป  อุปกรณ์กนัแดด  กระเป๋าหรือถุงกนัน ้า  ชุดเล่นน ้า ชุดวา่ยน ้า ร่ม  หมวก แวน่ตา 

 เส้ือผา้ และรองเทา้สวมใส่สบาย  ยารักษาโรคประจ าตวั และของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 

 
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
ร้านเสมด็นางชี https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique 
วดัพระทอง(วดัพระผดุ) https://thai.tourismthailand.org/Attraction,  https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php 
เกาะนาคาใหญ่  http://www.paklok.go.th  
เกาะโสบ http://www.facebook.com/phuketteawbaijai , tiew  
เกาะไข่ใน, เกาะไข่นอก https://thailandtourismdirectory.go.th , tiew bai jai 
เกาะแพ  http://phaeisland.circlecamp.com , tiew bai jai 
Sea Angel Boat Club https://www.facebook.com/Seaangelboatclub 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม  
1. ราคาน้ีการันตีตั้งแต่ 6 ท่านข้ึนไป 
2. รถตู ้VIP ปรับอากาศ 9 หรือ 12 ท่ีนัง่ 1 คนั 
3. ห้องพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้  ณ โรงแรม Cape Panwa Hotel  (ห้องพกั : Cape Suite Room ) พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

https://www.facebook.com/pg/Sametnangshe.boutique
https://thai.tourismthailand.org/Attraction
https://www.phuket.go.th/webpk/poem.php
http://www.paklok.go.th/
http://www.facebook.com/phuketteawbaijai
https://thailandtourismdirectory.go.th/
http://phaeisland.circlecamp.com/
https://www.facebook.com/Seaangelboatclub
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4. อาหารกลางวนัและเยน็ 3 ม้ือ พร้อมน ้าด่ืมน ้าแขง็ ตามระบุในรายการ 
5. เหมาเรือใบคาตามารันส่วนตวั ในวนัท่ีสอง พร้อมของวา่งและเคร่ืองด่ืม และ อาหารกลางวนัแบบกล่องบนเรือ ตาม

ระบุในรายการ ยมืฟรี ! เจต็สกี 2 ล า / กระดานโตค้ล่ืน 3 ล า  / เส้ือชูชีพ / อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน / หนา้กากด าน ้า เป็นตน้ 
6. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
7. ค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด ในวนัแรก และ วนัท่ีสาม บนรถ 
8. ชุดป้องกนัโควดิ 19 (เจลลา้งมือ ทิชชูเปียก กระดาษทิชชู) 
9. ชุดเอกสารและชุดอนามยั ท่านละ 1 ชุด (โปรแกรมการเดินทาง ปากกา ผา้ปิดปากอนามยั ลูกอม ยาดม ยาแกเ้มา ยา

แกป้วด ป้ายติดกระเป๋า) 
10. การประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตามพ.ร.บ การท่องเท่ียว ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย (กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไขของ
บริษทัฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่
กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 

*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือระบุไวใ้นรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ในห้องพกั ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่า

รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) เช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  การ
เปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง  ค่าอุปกรณ์ด าน ้าลึก ตีนกบ  เป็นตน้ 

2. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
3. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวรัิติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ 
5. ตัว๋เคร่ืองบินเส้นทางภายในประเทศ เดินทางเขา้ออกจงัหวดัภูเก็ต ทางบริษทัฯ ยินดีช่วยบริการส ารองและซ้ือตัว๋

เคร่ืองบินใหท้่าน โดยคิดราคาจริงและเง่ือนไขของสายการบินท่ีท่านเลือก+ค่าธรรมเนียมบริการ 100 บาท/ใบ 
6. ภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 
7. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้า 
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เง่ือนไขการส ารองการเดินทาง 
1. กรุณาติดต่อสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเพื่อเช็ควนัเวลาเดินทางท่ีท่านตอ้งการ “ วา่ยงัวา่งและรับได ้“ และ ยงัเหลือสิทธ์ิ

จองได ้ผา่นโครงการ “ทวัร์เท่ียวไทย” ของ ททท. 
2. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้อง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) 

เพื่อออกใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ท่าน 
3. ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน (ไม่มีการช าระมดัจ า) เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่า

ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการช าระผา่นทางแอพพลิเคชัน่เป๋าตงั และออกใบรับเงินใหแ้ก่ท่าน 
4. โปรดโอนเงินการันตียืนยนัการเดินทาง จ านวน 5,000 บาท ให้กบัทางบริษทั หลงัจากคณะเดินทางกลบั เรียบร้อย

แลว้ทางบริษทั จะด าเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วนั 
5. บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 
6. หลกัฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวคัซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม 

(Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 
2 เขม็ หรือ สูตรไขวค้รบ 2 เขม็ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด หรือ ไดรั้บวคัซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) จ านวน 1 เขม็) ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั  
และไดรั้บการตรวจหาเช้ือโควิด – 19 ดว้ยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ท่ียืนยนัผลเป็นลบจาก
สถานพยาบาลหรือหอ้งปฏิบติัการก่อนเดินทาง 7 วนั 
(โปรดเช็คเม่ือจองอีกคร้ัง เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตามค าสั่งจงัหวดั) 

7. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
8. หากงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
9. ท่านตอ้งปฎิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งเคร่งครัด 
10. ท่านตอ้งปฎิบติัตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางขา้มจงัหวดั 
11. ท่านตอ้งให้ความร่วมมือในการสแกนใบหนา้จานวน 2 คร้ัง (วนัแรก และ วนัสุดทา้ย) โดยตอ้งยืนยนัตวัตนในแอป

พลิเคชนั “ถุงเงิน” ของบริษทัฯ 
12. ท่านตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จ านวนไม่น้อยกวา่ 4 ภาพ ไวส้ าหรับกรณีไม่สามารถ

สแกนใบหนา้ได ้หรือสแกนไดแ้ต่ไม่ครบจ านวนตามเง่ือนไข เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางไวส้ าหรับให้บริษทัฯ 
น าไปประกอบการเบิกจ่ายกบั ททท. 

13. ท่านตอ้งยินยอมให้บริษทัฯ จดัเก็บประมวลผลและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ / หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว เพื่อประโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีหน่วยรัฐท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอสอบถามและการด าเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ 
ทวัร์เท่ียวไทย “ ใหเ้รียบร้อยเสร็จส้ิน 
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14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขของ
โครงการ “ ทวัร์เท่ียวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงบัสิทธิตามโครงการ “ ทวัร์เท่ียวไทย “ ของท่าน ท่านตกลง
ยนิยอมคืนเงินท่ีไดรั้บไปแลว้ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 7 วนั ทั้งน้ี ใหก้ารตดัสินของ ททท. ถือเป็นท่ีสุด 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
การยกเลกิการเดินทาง  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เงินท่ีไดรั้บคืน คือ 80 % ของค่าทวัร์*  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เงินท่ีไดรั้บคืน คือ 40% ของค่าทวัร์* 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วนั หรือ ยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัฯ ไม่ไดเ้งินคืน 
หมายเหตุ   
o *ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย เช่น ค่าจอง ค่าด าเนินการ ค่ามดัจ า ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
o กรณียกเลิกการจองรายการน าเท่ียว ก่อนช าระเงินเท่านั้น 
o เม่ือช าระเงินแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงการเดินทางได ้ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง

บริษทัฯ จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหดี้ท่ีสุด 
3. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบั  
4. การบริการของรถตูน้ าเท่ียว สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนั

นั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
บริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย
ความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษทัจ่ายไปแล้ว เป็นต้น    ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  



 
 

หนา้ 13 – CODE-JNL-S102_ทริปหรูพกัสวทีรูม !! @ภูเก็ต พงังา ด าน ้ า ววิหลกัลา้นเสมด็นางชี 3 วนั 2 คืน เดินทางทุกวนั_พย64-มค65 

6. กรณีเกิดเหตุสุดวสิัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้เช่น ค าสั่งจากรัฐบาลห้ามการเดินทางเขา้หรือออกพื้นท่ี
ในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะด าเนินการโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละผูใ้ห้บริการ แต่จะไม่คืน
เงิน  

7. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  

8. กระเป๋าผูเ้ดินทาง ท่านต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม 
เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงท่านตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย 
เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ เด็กยกกระเป๋า  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋าเดินทาง 

9. การช้อปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว การเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการ
ตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกการซ้ือของท่าน 

10. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของผูเ้ดินทาง หากบริษทัฯ เห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค า
ช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางบริษทัฯ อาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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