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เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2564 
ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพังงา l เขาพิงกัน l เขาตะปู l   

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หมูเ่กาะสิมิลนั l ด าน า้ชมปะการัง l  

แหลมพรหมเทพ l วัดฉลอง l  

 
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ-ภเูก็ต -ย่านเมอืงเกา่- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ    

วันท่ี 2 

 

ภเูก็ต -ดืม่ด าชมความงามหมูเ่กาะสิมิลนั-ด าน า้ชมปะการงั    

วันท่ี 3 ภเูก็ต-ล่องอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี - เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะปู- 

จดุชมวิวเสม็ดนางช-ีสนามบินภเูก็ต -ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

   

ปังปรุเิยอ่นัดามนั ภเูก็ต-หมูเ่กาะสิมิลนั-พงังา  

3 วนั 2 คืน สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) 

ราคาเพียง   9,900 .- 
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Day 

1 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ภเูกต็ 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู-ภเูก็ต -ยา่นเมืองเกา่- วดัฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิูอาคารผ ูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการ

เวียตเจ็ทแอร ์ประต ู3 Viet Jet Air 

07.00 น. น าท่านเดนิทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเคร่ืองบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 314 

08.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท่้านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึน้รถบัสปรับ

อากาศ  

09.30 น. จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต 

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารท่ีเป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ท่ีลงตวัสวยงาม ท่ีมีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็น

อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลัง น าท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล า้ค่าของเมื่องภเูก็ต เหล่า

ตกึเกา่ที่มีประวัตคิวามเป็นมายาวนาน กล่ินอายของวัฒนธรรมท่ียังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่า

ภเูก็ตเหล่านีไ้ดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกบัตะวันตกหรือท่ีเรียกว่าสถาปัตยกรรม

แบบ "ชิโน - โปรตกุีส" ชมทิวทัศนต์ัวเมืองภเูก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศนข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารัง 

เพลินตาเพลิดใจกบัความงดงามของตัวเมืองภเูก็ต ผ่านหาดราไวย์จดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์

เสี้ยว” จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมทิวทศันย์อดนยิม นกัท่องเที่ยวนยิมมาแวะพักชมทิวทัศนท่ี์นี การชม

ทอ้งทะเลจากมมุสงูหรือ bird’s eye view ใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศท่ีตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่องเที่ยวในภเูก็ต น าท่านเดินทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท่้านไดส้ักการะ 

หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภเูก็ต และเป็นท่ีนับถือของนักท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้ง

ชาวตา่งชาต ิชมกฏิุจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรปูป้ันเหมือนหุ่นขีผ้ึ้ง และสักการะพระบรม

สารีริกธาต ุใน พระมหาเจดยีพ์ระจอมไทย 

 น าท่านชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าท่ีสวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารท่ีเป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ท่ีลงตวัสวยงาม ท่ีมีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็น

อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั จากนัน้น าท่านท่องเท่ียวเก็บบรรยากาศ เกาะภเูก็ต เช็คอินท่ีรา้น Tree 

Monkey restaurant รา้นกาแฟและอาหาร สดุฮิต รา้นชิลๆ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอันร่มร่ืน

พรอ้มทานเคร่ืองดืม่และเคก้ขนมสดุแสนอร่อย ( ค่าเครื่องด่ืม และ อาหารไม่รวมในราคาทวัร ์) 
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 จากนัน้น าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวท่ีอยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทัศนย์ามเย็นของแหลม

พรหมเทพ ท่ียื่นออกไปในทะเลอันดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกท่ีอ

ยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า บริการอาหารค ่า (ม่ือท่ี2) ท่ีรา้นอาหาร หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort  หรือเทียบเท่า 

Day 

2 

 

ภเูกต็ 

หม ู่เกาะสิมิลนั 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต -ด่ืมด าชมความงามหม ูเ่กาะสิมิลนั-ด าน ้าชมปะการงั 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ 

08.00 น. ถึงท่าเรือ ท าการเช็คอินและรบัอปุกรณด์ าน า้ มีบริการเคร่ืองดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดนิทางจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่หมู่เกาะสิมิลนั โดยเรือเร็ว (Speed Boat) 

10.30 น. ด าน า้จดุแรกชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ดฝููงปลาและปะการงัหลากสีสนัท่ีเกาะ 6 หรือ เกาะ 7 
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11.45 น. เดนิทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซ่ึงท่านสามารถส ารวจเสน้ทางบนเกาะ , ด าน า้ตืน้หรือเล่นน า้หนา้หาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน Set Box (ม้ือท่ี4) 

13.30 น. หลงัรบัประทานอาหาร ออกเดนิทางจากเกาะ 4 เดนิทางไปด าน า้ตืน้ท่ีเกาะบาง ู(เกาะ 9) ท่ีคริสตม์าส

พอยท ์(Christmas Point) จดุไฮไลทข์องนกัด าน า้ตืน้ท่ีมีส่วนใหญ่จะเจอเตา่ตนวุ่ายน า้เล่นบริเวณนี้  มี

ปะการงัท่ีนา่ดชูมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสนัสวยงาม 

 เดนิทางสู่เกาะสิมิลนั(เกาะ8) ใหท่้านไดช้มบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสญัลกัษณอ์ันโดด

เดน่แห่งทะเลสิมิลนั มองลงมาเห็นน า้ทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทัง้อ่าวโดนลัดกัเบย(์Donald Duck Bay) 

ใหท่้านไดอิ้สระเล่นน า้หรือพกัผ่อนตามอัธยาศยับนชาดหาดอันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. ออกเดนิทางจากหมู่เกาะสิมิลนั เพื่อเดนิทางกลบั 

17.00 น. เดนิทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดภิาพ มีบริการอาหารว่าง และเคร่ืองดืม่ 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า 

Day 

3 
 

 

ภเูกต็ 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 
ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหย ี- เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุ

ชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภเูก็ต -ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าเรือ 

09.00 น. น าท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพงังา และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ท่ีเป็นท่ีมาของนทิาน

พื้นบา้น “พระรถ เมรี”  
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 น าท่านเดนิทางถึงเกาะพนกั ชมบรรยากาศ ทิวทศัน ์และสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบั

การพายแคน ูชมหินงอกหินยอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัเกาะปันหย ีใหท่้านไดเ้ดนิเท่ียวบนหมู่บา้น

เกาะปันหยี เดนิชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน า้แห่งเดยีวในเมืองไทย เลอืกซ้ือสินคา้อาหารทะเลตาก

แหง้เป็นของฝาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี6)  

 น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเกาะหอ้ง ดืม่ด า่กบัความงดงามของหมูเ่กาะหอ้ง 

 น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั เขาพิงกนั ชมความมหัศจรรยข์องเขาพิงกนั และ เขาตะป ู(เกาะเจมสบ์อนด)์ ท่ี

อยู่ไม่ไกลกนันกั  

 เดนิทางกลบัสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางต่อไปยังจดุชมวิวเสม็ดนางชี ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวอันซีนในจังหวัด

พงังา เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ สามารถมองเห็นทศันยีภาพอันสวยงามของอ่าวพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูท่ี สะพานสารสนิเดิม ซ่ึงเป็นจดุชมวิวทอ้งทะเลอันดามัน ท่ีเชื่อมจังหวัดพังงา

และภเูก็ต อิสระใหท่้านถ่ายรปูตามอัธยาศยั 

20.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึน้เคร่ือง และเดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้

เคร่ือง 

22.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ 313 

23.30 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

 

*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปลี่ยนเท่ียวบิน *** 

 

***ก าหนดการเดินเรืออาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศและลมทะเล*** 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

10-12 เมษายน 2564 13,900.- 

12-14 เมษายน 2564 13,900.- 

14-16 เมษายน 2564 12,900.- 

15-17 เมษายน 2564 12,900.- 

01-03 พฤษภาคม 2564 11,900.- 

02-04 พฤษภาคม 2564 9,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000  บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั สวุรรณภมูิ-ภเูก็ต-สวุรรณภมูิชัน้ประหยดั สายการบินเวียดเจ็ทแอร ์

2. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหาร 6 มือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

7. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวร

ส้ินเชิง  วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท 

ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่กอ่น 48 ชัว่โมง ) 

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 



7  WTHKT-VZ001 ปังปรุเิยอ่ันดามัน ภเูก็ต-สมิลิัน-พังงา 3 วัน 2 คนื สายการบนิแอรเ์อเชยี (VZ) 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
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