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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานภเูก็ต 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานภเูก็ต - พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่น

ศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - เกาะปนัหย ี- ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์- จดุ

ชมววิเสม็ดนางช ี- ตลาดนดัชลิลว์า  

พกัภเูก็ต     อาหารเทีย่ง/เย็น  

2 ทา่เรอืทบัละม ุ- อทุยานหมูเ่กาะสมิลินั - หนิเรอืใบ - ชมววิอา่วเกอืก   

ด าน า้ชมปะการงั เกาะบาง ู, เกาะบาย ูและ เกาะเมยีง - ทา่เรอืทบัละม ุ 

พกัภเูก็ต     อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ - แหลมพรหมเทพ - หาดยะนุย้ - Three monkey คาเฟ่กลางป่า -ยา่นเมอืง

เกา่ Phuket old town - โกป๊ีเตีย่ม - ถนนดบีกุ - แยกเยาวราช-ซอยรมณีย ์- รา้นของฝาก- ทา่

อากาศยานภเูก็ต- ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 
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ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3029   DMK-HKT 09.40-11.15 

Return      :  FD3028   HKT-DMK 20.20-21.45 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน

เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานภเูก็ต - พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ 

                   ดา่นศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา - เกาะปนัหย ี- ถ า้ลอด - เขาพงิกนั - เขาตาป ู 

                   เกาะเจมสบ์อนด ์- จดุชมววิเสม็ดนางช ี- ตลาดนดัชลิลว์า                                      อาหารเทีย่ง/ เย็น  

07.30 น.  พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.40 น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3029 

11.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก  

 น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเที่ยว เดนิทางสู่ ท่าเรอืสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรอื ท่าเรอืด่าน

ศลุกากร จ.พงังา น าทา่น ลอ่งเรอืเทีย่วอทุยานแหง่ชาตอิา่วพงังา ชมทวิทศันข์องอา่วพงังาทีจ่ะท าทา่นตืน่

ตาตื่นใจไปกับหนา้ผาหนิและเกาะที่มีรูปร่างแปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญท่ีสุ่ดของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นทีข่องอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะ

นอ้ยใหญป่ระมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน  

 เดนิทางสู ่เกาะปนัหย ีหรอื บา้นกลางน า้ ชือ่น้ีมทีีม่าเน่ืองจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 

ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีไดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกที่อพยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะตัง้

บา้นเรอืน ค าวา่ “ปันหย”ี แปลวา่ “ธง” มลีักษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมทีีด่นินดิเดยีวซึง่เอาไวเ้ป็น

ที ่สรา้งมัสยดิและกโุบว ์ชาวเกาะสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมูบ่า้นแทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผา

หนิปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมงพื้นบา้น บนเกาะปันหยีนั้นมีทัง้โรงเรียน สถานี

อนามัย มัสยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหลง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกมาแวะ

เยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เชน่ ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอย

มุก และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิมมาทาน

อาหารกลางวันทีเ่กาะปันหย ีน าทา่นกลับสูท่า่เรอื อกีหนึง่ความ Unseen บนเกาะปนัหย ีคอื สนามฟุตบอลลอย

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

6-8 มนีาคม 64 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24  

12-14 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

27-29 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

3-5 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

12-14 เมษายน 64 11,888 1,500 24  

13-15 เมษายน 64 12,888 1,500 24  

14-16 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

24-26 เมษายน 64 9,888 1,500 24  

1-3 พฤษภาคม 64 10,888 1,500 24  
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น า้ แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งน้ีมาจากความ

ตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าใหส้นามฟตุบอล

กลางทะเลแหง่น้ี เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 น าท่านน่ังเรือผ่านไปยัง ถ า้ลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลที่ก าเนิดจากแรงกัดเซาะขอ 

คลืน่ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม 

สามารถน่ังเรอืลอดผา่นถ ้าเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผา่นไดแ้ตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้า

ลงเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ลอ่งเรอืมาที ่เขาตาป ู เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกัน เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หันหนา้มองกลับไปจะสามารถ

มองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกับเขาตะปูทีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพเช็คอนิรูปสวยๆ เขา

ตาปู หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมสบ์อนดิ ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยูใ่น

ทะเลบรเิวณปากอา่วพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยกบัตะปขูนาดยักษ์ถกูตอกลกึลงไปในน ้า 

นอกจากน้ียังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืน

ทอง  (The Man with the Golden Gun) และได รั้บกา รขนานนามอีกชื่อหนึ่ ง ว่ า  James Bond Island 

นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชมจากสันดอนของเกาะเขาพงิกัน และไม่สามารถขึน้
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ไปบนเกาะได  ้ทางเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตใหนั้กท่องเที่ยวล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด 

เน่ืองจากสว่นทีจ่มอยู่ใตท้ะเลถูกน ้าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละ

เพือ่ป้องกันอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เขาพงิกนั ภูเขาหนิขนาดใหญก่ลางทะเลในบรเิวณอา่วพังงา มลีักษณะพเิศษ

แปลกตากแตกต่างจากภูเขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาสองลูกทีแ่นบยดึตดิกัน เป็นแนวเสน้ตรงจาก

ยอดเขาสูต่นีเขา เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐาน

เคลือ่นออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูกเดมิทีม่ลีักษณะคลา้ยถูก

ของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแตยั่งไมไ่ดถ้กูแยกออกจากกันกลับถกูปลอ่ยใหยั้งคงแนบชดิตดิกัน

จนถกูเรยีกวา่ เขาพงิกัน ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูฝ่ั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่จดุชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุด

ชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยู่ถงึก่อนเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจุีดชมววิและทีพั่กในรูปแบบ

เตน้ทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมววิของเสม็ดนางชบีูตคิ ซึง่ใหบ้รกิาร

ในรูปแบบที่พักทัง้แบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดค้า้งคืนสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณ

รา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ าทา่นชมววิ จุดชมเสม็ดนางชบีตูคิ อสิระถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีงแห่งเดยีว

ในประเทศไทยทีม่สีถานะเป็นจังหวัด ภูเก็ต ไดช้ือ่วา่เป็น ดนิแดนแหง่ไขมุ่กอนัดามนั เคยเป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์

และมคีวามม่ังคั่งจากการท าเหมอืงแร่ดบีุก ภูเก็ตมแีร่ดบีุกมากทีสุ่ดในประเทศไทย ซึง่การขุดแร่ดบีุกทีภู่เก็ต มี

ประวัตคิวามเป็นมากวา่ 500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภเูก็ตอยูท่ี ่ตัวเกาะทีม่ลีักษณะเวา้เป็นอา่วไปทั่วเกาะ ซึง่ท าให ้

เกดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
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 เดนิทางสู ่ตลาดนดัชลิลว์า ตลาดกลางคนืตกแตง่สถานทีส่วยงาม เนน้การพักผอ่นหยอ่นใจเป็นหลัก มากไปดว้ย

ของขายทีต่อบโจทยท์กุไลฟ์สไตล ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ หรอืสนิคา้แฟชั่นอืน่ๆ รองรับทุกการพบปะสังสรรค์

ดว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทกุทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั: โรงแรมเดอะ มารนีา ภเูก็ต หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง         ทา่เรอืทบัละม ุ- อทุยานหมูเ่กาะสมิลินั - หนิเรอืใบ - ชมววิอา่วเกอืก - ด าน า้ชมปะการงั  

                      เกาะบาง ู, เกาะบาย ูและ เกาะเมยีง - ทา่เรอืทบัละม ุ                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/ เย็น  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละม ุ(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

08.00 น. เดนิทางถงึท่าเรือท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟังบรรยาย
รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

08.30 น. น าท่านลงเรอื Speed Boat  มุ่งหนา้สู่ อุทยานหมู่เกาะสมิลินั (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) เดนิทางมาถงึ เกาะ 8 หรอื เกาะสมิลินั เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในหมูเ่กาะสมิลิัน มธีรรมชาตบินชายฝ่ังทัง้หาด

ทรายขาวละเอยีดสวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบูรณ์ทัง้ปะการัง กัลปังหา และปลาหลากสลีัน ดา้นทศิ

เหนือของเกาะมีหนิใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อบนเนินเขาริมหาด ที่สามารถเดนิไปชมวิวได ้นับเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะสมิลิันหรือเกาะแปด สามารถมองเห็นววิ อ่าวเกอืก(Donald Duck Bay) ซึง่โอบลอ้มไปดว้ย

กองหนิขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา อสิระใหท้่าน เล่นน ้า ถ่ายรูป บนหาดทรายสขีาวบรสิทุธิ ์จากนัน้น าทุกท่าน 

ด าน า้จดุแรก ที ่เกาะ9 หรอื เกาะบาง ูชมพันธุป์ลาหายาก และฝงูปลาขนาดใหญ ่เป็นจุดยอดฮติในการถา่ยภาพ

น ้าสคีรามเขม้ตัดกับกองหนิสวยงามตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ทีท่ าการอทุยานหมูเ่กาะสมิลินั (มือ้ที ่4)   

บา่ย น าทุกท่านออกมา ด าน า้จุดทีส่อง ที ่เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดด าน ้าตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมู่เกาะสมิลิัน เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของเต่าทะเลทีพ่บเห็นไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทักทายกับนักท่องเทีย่วเสมอๆ  จากนัน้น าทุกท่าน 

ด าน า้จดุทีส่าม ซงีเป็นจุดสดุทา้ย ที ่เกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ชีายหาดอันงดงามถงึสองชายหาด สามารถ

เดนิทะลุถงึกันได ้ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆบนชายหาด เชน่ เดนิเล่น ถ่ายรูป หรอืด าน ้าตืน้ชม

ความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงาม ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืทบัละมุ ถงึท่าเรอืทับ

ละม ุน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 
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ทีพ่กั: โรงแรมเดอะ มารนีา ภเูก็ต หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

วนัทีส่าม         วดัฉลอง หลวงพอ่แชม่ - แหลมพรหมเทพ - หาดยะนุย้ - Three monkey คาเฟ่กลางป่า -  

                      ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - โกป๊ีเตีย่ม - ถนนดบีกุ - แยกเยาวราช - ซอยรมณยี ์-  

                      รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานภเูก็ต - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                         อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู ่วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราราม เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่
19 เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพอ่แช่มและหลวงพอ่ช่วง ผูก้อ่ต ัง้วดัฉลอง 
เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากมชีือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยา
สมุนไพร และช่วยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจีน (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 
2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตเุจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่ง
ยิง่ เดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติย์ตกดนิยามเย็น จัดเป็นหนึ่งในจุดชมอาทติย์ตกที่สวยที่สุดใน
เมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่
ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็น
หาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป นักท่องเทีย่วไมว่า่จะเทีย่ว
หรือพักที่หาดใด พอช่วงใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติย์ตกที่แหลมพรหมเทพ หากมาเที่ยวในวันที่อากาศดี 
ทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูรอ้นมทีุ่งหญา้สี

ทองขึน้ปกคลุมสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญ่และเกามัน ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ 
แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระ
ถา่ยภาพตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่หาดยะนุย้ เป็นอา่วเล็กๆทีเ่งยีบสงบ บรเิวณหาดจะมแีนวชายหาดไม่ยาวมากนัก 
มเีม็ดทรายคอ่นขา้งละเอยีดแตไ่มข่าวมาก อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 เดินทางสู่  Three Monkeys คาเ ฟ่กลางป่า 

ตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายลอ้มดว้ย

ธรรมชาตแิละตน้ไมใ้หญ ่ไดด้ืม่ด ่าไปกับววิสเีขยีว

ที่สดชืน่กับการตกแต่งบูตคิออกแนวบาหลีนิดๆ 

ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาท าใหส้ามารถมองเห็นววิใน

มุมสงูของภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม พรอ้มใหบ้รกิาร

ทัง้อาหารหลากหลายเมนู เครื่องดื่ม ค๊อกเทล 

ของหวาน อาหารทานเล่น ฯลฯ อิสระถ่ายรูป

เลอืกซือ้เครื่องดืม่ตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทาง

ไปถ่ายรูป เช็คอนิสวยๆที่  Phuket old town 

ย่ าน เมือง เก่าภู เก็ต  สุดคลาสสิค  แวะร า้น 

โกป๊ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิ ยอ้นอดตีเมอืงภูเก็ต ของตกแต่งในรา้นสว่นใหญก่็เป็นของสะสมของ

ครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทีัง้ภาพถ่ายภูเก็ตในอดตี รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้่าง ๆ ไดอ้ารมณ์ของบา้น

คนภเูก็ดในอดตีจรงิ ๆ อสิระถา่ยรูปและเลอืกซือ้อาหาร เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 ชมตกึชโินโปตุกสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรือน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่าน้ีถูกสรา้งในสมัยทีช่าวจีนและ

ชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมืองแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึที่มีการผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและ

ตะวันออกอยา่งลงตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถา่ยรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่าน

สวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่น้ีจะสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื ใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูปอาคารบา้นเรอืนสวยๆ 

การเดนิชมยา่นเมอืงเกา่อันเป็นเสน่หท์างประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต ถัดมาเป็น ถนนดบีกุ ซึง่เป็นถนนทีข่นานไป

กับถนนถลางและถนนกระบี่ เป็นทีต่ัง้ของบา้นเรือนและตกึแถวเกา่แกท่ีเ่รียงรายไปตามสองฝ่ังถนน ส าหรับคนที่

หลงใหลในความสวยคลาสสคิของอาคารสไตลโ์คโลเนียล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปูนป้ัน ขอบประตู หนา้ต่าง ชอ่ง

ลม บานประตู ซึง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าภูเก็ต บรรยากาศของถนนดีบุก

โดยรวมๆ อาจจะดไูมห่วอืหวา แตบ่นถนนเสน้น้ีมทีีน่่าเทีย่วรา้นน่ารักใหแ้วะน่ังพักและถา่ยรูปตลอดสองฝ่ังถนน ถัด
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มาสู่ ถนนเยาวราช ศูนยร์วมของอาหารคาวหวานไวใ้นย่านเดยีวกันถนนเสน้น้ีจะ

ไดส้ัมผัสกับความหลากหลาย ของตกึชโินโปรตุกสีทีห่าดูไดย้าก ถัดออกมาผ่าน 

ซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆ มอีาคารสสีันสดใสหลากส ีทัง้ชมพู เหลอืง น ้าเงนิ เหมาะ

กับการถา่ยภาพ  

สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคุณแมจู่ ้ของฝากเมอืงภูเก็ต 
มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนม
เตา้สอ้ เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพือ่
เดนิทางกลบั 

20.20 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3028 
21.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*********************** 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 
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อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 
 
 


