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เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA   

เดนิทางมนีาคม  – เมษายน 65 พักภเูก็ต 2คนื ราคาเริม่ตน้ 8,855 บาท  
 

 
 

 

05.30น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯใหก้ารตอ้นรับ 

07.50น.  บนิลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบนิ Thai 

Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3037 

09.15น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานภูเก็ต ไกดร์อตอ้นรับทา่น 

นําท่านขึ้นรถตูป้รับอากาศท่องเที่ยว เดินทางสู ่

จังหวัดพังงา  ทา่เรือสรุะกุล /ทา่ด่านศุลกากร นํา

ท่านล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชม

ทวิทัศน์ของอ่าวพังงาทีจ่ะทําท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับ

หนา้ผาหนิและเกาะทีม่รีูปร่างแปลกตา น่ังเรือผ่าน

ไปยัง ถ้ําลอด เป็นภเูขาลกัษณะเกาะทะล ุเป็นถ้ําทะเล

ทีกํ่าเนดิจากแรงกดัเซาะของคลืน่ มหีนิงอกหนิยอ้ยบน

เพดานถ้ําทีส่วยงาม เขาตาป ู เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ถา่ยภาพเชค็อนิรูปสวยๆ เดนิทางสูเ่กาะปันหย ี

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เกาะปันหย ีหรอืบา้นกลางน้ํา มทีัง้โรงเรยีน อนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึมากมาย ความ Unseen บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน า้ แหง่เดยีวในประเทศไทย นําท่านกลับสู่

ทา่เรอื จดุชมววิเสม็ดนางช ีเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุจดุหนึง่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ย่างสวยงาม ทัวรนํ์า

ทา่นชมววิจดุชมเสม็ดนางชบีตูคิ เดนิทางสูจ่ังหวดัภเูก็ต ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซฟีู้ดราไวย ์

แหลง่ขายอาหารทะเลชือ่ดงับรเิวณหาดราไวย ์

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่กั: เมอืงภูเก็ตหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

07.30น. เดนิทางสูท่า่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา อา่วปิเละ 

08.30น. เดินทางถึงท่าเรือทําการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดําน้ํา มี

บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟังบรรยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์

09.00น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่สูเ่กาะพพีเีลยแ์วะทํากจิกรรมดําน้ําชม

ความอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล 

10.00 น. จากนั้นล่องเรือชม อ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวที่มี

ชือ่เสยีงระดับโลกหลังจากถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรเ์รือ่งThe Beachในปี ค.ศ.

1999 ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ ทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า“สระ

มรกตกลางทะเล” แวะถ่ายรูปที ่ถ้ําไวกิง้สถานทีเ่ก็บ รังนกนางแอ่น และจะมเีจา้ลงิแสม

ทะเลสดุน่ารักคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพี ี(มือ้ที ่4) บฟุเฟตบ์นเกาะพพีี อสิระพักผ่อนถ่ายรูปได ้

ตามอธัยาศยับนชายหาด 

14.30น.มุ่งหนา้สูเ่กาะไข่ เกาะสวยงามทีม่ีสัญลักษณ์เป็นรูปทรงไข่ดาว กลางทอ้งทะเล ท่าน

สามารถทํากจิกรรมดําน้ําดคูวามงามของสตัวน้ํ์านอ้ยใหญ่และปะการังสสีวยๆไดต้ามอัธยาศัย (ทีเ่กาะไข่ใน) หมายเหตสุําคัญ:

โปรแกรมอาจสลับปรับเปลีย่นหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอยีดทัวร์ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและสภาพของกระแสน้ําโดย

คํานงึถงึความปลอดภัยของทา่นเป็นหลัก 

17.00 น. กลบัถงึทา่เรอื เขา้ทีพั่ก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพ่กั: เมอืงภูเก็ตหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานภูเก็ต - พงังา-ทา่เรอืสรุะกลุ(ทา่เรอืกระโสม)/ทา่ดา่นศุลกากร- 

               ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา-ถ า้ลอด-เขาพงิกนั-เขาตาปู-เกาะปนัหย-ีเสม็ดนางช-ีภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-ตลาดราไวย ์                                                                           
 

วนัที2่ ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ – เกาะไข ่



                             
 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม 

เป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแชม่และ

หลวงพ่อชว่งเพือ่เป็นสริมิงคล วัดพระใหญ่ พระพุทธมิง่มงคล

เอกนาคาครี ีตัง้อยู่บนยอดเขานาคเกดิ พระพุทธรูปทีส่รา้งขึน้มี

ความกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรตี

เสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิอ่อนสขีาวหยกพม่า บรเิวณนี้สามารถ

มองเห็นววิเมอืงภูเก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อา่วฉลองได ้

สวยงาม Three monkeys café  คาเฟ่สวยตกแตง่แบบ

ทรอปิคอลใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละตน้ไม ้

ใหญ่ ตกแต่งออกแนวบาหลนีิดๆ ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาทํา

ใหส้ามารถมองเห็นววิในมุมสงูของภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม 

อสิระถา่ยรูปหรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) ถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆที ่

Phuket old town ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต สดุคลาสสคิแวะรา้น โกป้ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิยอ้นอดตีเมอืงภูเก็ต ของ

ตกแต่งในรา้นส่วนใหญ่ก็เป็นของสะสมของครอบครัว ซึง่เป็นของเก่าจริง ๆ มีทัง้ภาพถ่ายภูเก็ตในอดตี รวมไปถงึขา้วของ

เครือ่งใชต้า่ง ๆ ชมตกึชโินโปตกุสีหลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ แวะซือ้ของฝาก รา้นคณุแม่จู ้ของฝากเมอืง

ภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมาย เชน่ น้ําพรกิกุง้เสยีบตําสด เดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลบั 

17.15น. บนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3018/ FD3032 

18.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามลําดับการจองและชาํระเงนิเทา่นัน้ 

รายการทวัรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ,ไฟทบ์นิ,การจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจําตัวประชาชน ** กรุณาสง่สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  
(สาํหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรหรอืหนังสอืเดนิทาง สาํหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ตัรประจําตัวประชาชน 

หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 
• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 

 
 

 
 

 

 
วันเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทาง
ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

4-6 มนีาคม 65 8,855  

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500บาท) 

 

2,000 16 

18-20 มนีาคม 65 8,855 2,000 16 
1-3 เมษายน 65  8,855 2,000 16 

13-15 เมษายน 65 11,855 2,000 16 
15-17 เมษายน 65 10,855 2,000 16 

วนัที3่ วดัฉลอง หลวงพ่อแชม่-วดัพระใหญ ่- Three Monkeys Café - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town-รา้นของฝากคณุแมจู่-้ 

            ทา่อากาศยานภูเก็ต-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เง ือ่นไขการจอง 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัภูเก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอย่างหนึง่ ณ จดุเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดั

ปลายทาง  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม/ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 1เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) /Moderna 2เข็ม /

ไฟเซอร2์เข็ม/สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วคัซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ2เข็ม 

หรอื แสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK)จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง 

ไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*เด็กและผูท้ีอ่ยูน่อกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวคัซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ 

มาตรการเขา้จังหวดัอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรอืจังหวดันัน้ๆ 

 



                             
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต

โตะ๊ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาตอ่เทีย่ว) โปรด
ตดิตอ่แจง้บรษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย10วนักอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

 คา่ทปิไกด ์300 บาท 

 ชาวตา่งชาตชิาํระเพิม่ 1,000 บาท 

 
 เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจําทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

