
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2564 
ภเูก็ต l ล่องอ่าวพงังา l เขาพิงกนั l เขาตะปู l   

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หมูเ่กาะสิมิลนั l ด าน า้ชมปะการัง l  

แหลมพรหมเทพ l วัดฉลอง l พิพิธภณัฑภ์เูก็ตไทยหัว l พกัโรงแรมระดบั 5ดาว 

 
 
 

 

เสน่หอ์นัดามนั ภเูก็ต-หมู่เกาะสิมิลนั-พงังา  
3 วนั 2 คืน สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

ราคาเพียง   9,900 .- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต -ย่านเมืองเก่า- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ    

วันที่ 2 

 

ภเูก็ต -ดื่มด าชมความงามหมูเ่กาะสิมิลนั-ด าน า้ชมปะการัง    

วันที่ 3 ภเูก็ต-ล่องอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี - เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะปู- จดุ

ชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภเูก็ต -ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   

 

Day 

1 

 

ดอนเมือง 

- 

ภเูก็ต 

วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภเูก็ต -ยา่นเมืองเกา่- วดัฉลอง-แหลมพรหมเทพ 

05.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตทูี่ 9-10 

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ปคอยตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอา

นวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้เครื่อง 

07.35 น. น าท่านเดินทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3029 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสมัภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ  

09.30 น. จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต 

 น าท่านชม ตัวเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารที่เป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ที่ลงตวัสวยงาม ที่มีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร

พาณิชย์ หรือบา้นเป็นหลัง น าท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล ้าค่าของเมื่องภเูก็ต เหล่าตึกเก่าที่มี

ประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ยา่นเมืองเกา่" ตึกเก่าภเูก็ตเหล่านี้ไดร้ับ

อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตกุีส" 

ชมทิวทัศนต์วัเมืองภเูก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศนข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงาม

ของตัวเมืองภเูก็ต ผ่านหาดราไวย์จดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชม

ทิวทศันย์อดนยิม นกัท่องเที่ยวนยิมมาแวะพกัชมทิวทศันท์ี่น ีการชมทอ้งทะเลจากมมุสงูหรือ bird’s eye view ให้

อารมณแ์ละบรรยากาศที่ตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (มื้อท่ี1)  
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 น าท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภเูก็ต น าท่านเดินทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้ักการะ หลวง

พ่อแชม่ พระเกจิอาจารยช์ื่อดงัของชาวภเูก็ต และเป็นที่นบัถือของนกัท่องเที่ยวตา่งๆ รวมทัง้ชาวตา่งชาติ ชมกฏุิ

จาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรปูป้ันเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาต ุใน พระมหา

เจดียพ์ระจอมไทย 

 น าท่านชม ตัวเมืองภเูก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภเูก็ต ตึก “ชิโน-โปตกุีส” อาคารที่เป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ที่ลงตวัสวยงาม ที่มีอยู่ใหเ้ห็นในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร

พาณิชย์ หรือบา้นเป็นหลัง จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศ เกาะภเูก็ต เช็คอินที่รา้น Tree Monkey 

restaurant รา้นกาแฟและอาหาร สดุฮิต รา้นชิลๆ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติอันร่มรื่นพรอ้มทาน

เครื่องดื่มและเคก้ขนมสดุแสนอร่อย ( ค่าเครื่องด่ืม และ อาหารไม่รวมในราคาทวัร ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้น าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวที่อยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทศันย์ามเย็นของแหลมพรหมเทพ 

ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามนั เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า บริการอาหารค า่ (มื่อท่ี2) ที่รา้นอาหาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั PATONG BAY HILL หรือเทียบเท่า 

 

Day 

2 

 

ภเูก็ต 

หมู่เกาะสิมิลนั 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต -ด่ืมด าชมความงามหม ู่เกาะสิมิลนั-ด าน ้าชมปะการงั 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี3) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 
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07.00 น. น าท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ เดินทางสู ่ท่าเรือ 

08.00 น. ถึงท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับอปุกรณด์ าน า้ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟังบรรยาย

รายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุง่หนา้สู่หมูเ่กาะสิมิลนั โดยเรือเร็ว (Speed Boat) 

10.30 น. ด าน า้จดุแรกชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ดฝููงปลาและปะการังหลากสีสนัที่เกาะ 6 หรือ เกาะ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซ่ึงท่านสามารถส ารวจเสน้ทางบนเกาะ , ด าน า้ตื้นหรือเล่นน า้หนา้หาด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (มื้อท่ี4) 

13.30 น. หลงัรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 เดินทางไปด าน า้ตื้นที่เกาะบาง ู(เกาะ 9) ที่คริสตม์าสพอยท ์

(Christmas Point) จดุไฮไลทข์องนกัด าน า้ตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเตา่ตนวุ่ายน า้เล่นบริเวณนี้  มีปะการังที่นา่ดชูม

และความหลากหลายของเหล่าปลาสีสนัสวยงาม 

 เดินทางสู่เกาะสิมิลนั(เกาะ8) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสญัลกัษณอ์ันโดดเดน่แห่ง

ทะเลสิมิลนั มองลงมาเห็นน า้ทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทัง้อ่าวโดนลัดกัเบย(์Donald Duck Bay) ใหท้่านได้

อิสระเล่นน า้หรือพกัผอ่นตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. ออกเดินทางจากหมูเ่กาะสมิิลนั เพื่อเดินทางกลบั 

17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ มีบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั PATONG BAY HILL หรือเทียบเท่า 
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Day 

3 
 

 

ภเูก็ต 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 
ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี - เกาะหอ้ง -เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุชมวิว

เสม็ดนางชี-สนามบินภเูก็ต -ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ (มื้อท่ี5) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ 

09.00 น. น าท่านลงเรือท่องเที่ยว ลอ่งอ่าวพงังา และผา่นชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนทิานพื้นบา้น 

“พระรถ เมรี”  

 น าท่านเดินทางถึงเกาะพนกั ชมบรรยากาศ ทิวทศัน ์และสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบัการ

พายแคน ูชมหินงอกหินยอ้ย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเกาะปันหยี ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวบนหมูบ่า้นเกาะปันหยี 

เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน า้แห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซ้ือสินคา้อาหารทะเลตากแหง้เป็นของฝาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี6)  

 น าท่านเดินทางตอ่ไปยังเกาะหอ้ง ดื่มด า่กบัความงดงามของหมูเ่กาะหอ้ง 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรยข์องเขาพิงกนั และ เขาตะปู (เกาะเจมสบ์อนด)์ ที่อยู่ไม่

ไกลกนันกั  

 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางต่อไปยังจดุชมวิวเสม็ดนางชี ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดพังงา 

เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ สามารถมองเห็นทศันยีภาพอันสวยงามของอ่าวพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรปูที่ สะพานสารสินเดิม ซ่ึงเป็นจดุชมวิวทอ้งทะเลอันดามัน ที่เชื่อมจังหวัดพังงาและ

ภเูก็ต อิสระใหท้่านถ่ายรปูตามอัธยาศัย 
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20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต เช็คอินสมัภาระ และรับบัตรขึน้เครื่อง และเดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้เครื่อง 

21.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD3012 

22.55 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

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

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

 

*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสทิธ์ิปรบัเปลีย่นเท่ียวบิน *** 

 

***ก าหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศและลมทะเล*** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

10-12 เมษายน 2564 11,990.- 

11-13 เมษายน 2564 11,990.- 

12-14 เมษายน 2564 11,990.- 

27-29 เมษายน 2564 9,990.- 

01-03 พฤษภาคม 2564 10,990.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000  บาท / ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก  

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วม

คณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั ดอนเมือง-ภเูก็ต-ดอนเมือง ชัน้ประหยัด สายการบินแอรเ์อเชีย 

2. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ  

3. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

7. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง  

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลตอ่อบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีที่ตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน 48 ชัว่โมง ) 

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

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
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4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรณุา

ส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 
 

 


