
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 5 ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

ก าหนดการเดินทาง 
 

เทศกาลปีใหม่วนัที่ 01-03 มกราคม 2564  
 

วนัศุกร์ที ่01 มกราคม 2564 (1) กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังา – ล่องอ่าวพงังา – วดัพระทอง  
    แหลมพรหมเทพ 

07.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7502 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
10.55 น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย น าท่านโคช้มาตรฐานยุโรปท่ีไดจ้ดัไว้

คอยบริการท่าน ออกเดินทางสู่ จ.พงังา น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”ระหว่างการ
ล่ อ ง เ รื อ ท่ า น จ ะ ไ ด้ ช ม ค ว า ม
หลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ียงัคง
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  น า
สมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึงเป็น
ถ ้ าทางทะเลท่ี มี ช่ือเสียงท่ี สุดของ
เมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความ
สวยงามภายในท่ีมี ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาวประมาณ  50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้ า
สวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้
เป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนัขจีน
ก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตา
ปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง
เจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ า
ทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชม
ความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั 



 

บ่าย น าท่าน ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต  เดินทางถึง เกาะภูเก็ต 
ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพกษัตรี  น าท่านนมัสการ 
“หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยู่ภายใน วดัพระทอง 
หรือ วดัพระผุด ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 
เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand ของจังหวัดภู เก็ต  เป็นวัด
เก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  จากนั้นน าท่าน
สู่ “แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงในจังหวดั
ภูเก็ต มีทศันียภาพท่ีสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีไดรั้บความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็น
หน่ึงในโครงการมหัศจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชม
พระอาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัเสาร์ที่ 02 มกราคม 2564 (2) ภูเกต็ – เกาะพพีเีล – พพีดีอน – ด าน ้าชมปะการัง  

   เข้าที่พกั(พกับนเกาะพพี)ี    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา 

เพื่อลงเรือท่องเท่ียวแบบ Speed 
Boat (เรือเร็วมีความปลอดภัย
สูง) มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี เรือ
ออกเดินทางสู่ “เกาะพี.พี.ดอน” 
ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ท่ า น จ ะ ไ ด้
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติสองฝ่ัง 
เดินทางถึงเกาะพีพีเล น าท่านผ่านชม “อ่าวมาหยา” สถานท่ี
ถ่ายท าภาพยนตร์ระดับฮอลีวู ้ดเร่ือง The Beach เวิ้งอ่าววง
พระจนัทร์ตดักบัน ้ าทะเลสีคราม เท่ียวชมทะเลใน ( Lagoon ) 
ท่ี “อ่าวปิเละ” ชมน ้ าทะเลสีเขียวมรกตตัดกับภูเขาหินปูนท่ี
โอบล้อม ให้ท่ านเล่นน ้ า ด าน ้ าชมปะการัง และฝูงปลา
มากมายท่ี อ่าวโล๊ะซามะ ผา่นชม ถ ้าไวก้ิง หรือ ถ ้าพญานาค ท่ี
ไดรั้บการสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินบนเกาะพีพีดอน 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อไปยงั “เกาะไผ่” (แบมบู) สถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ ๆ หน้าหาดเป็นแนวยาว ท่ี
ผสมผสานกบัทรายขาว น ้ าใสสะอาด ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นน ้ า จากนั้นน าทางออกเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั
บนเกาะพีพี ใหท้่านไดอิ้สระไปกบัสายลมและแสงแดด ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ภูเก็ต 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2564 (3) พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี – เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ 

   Street Art – วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม   
   ช้อปป้ิงของฝากพ้ืนเมือง - เดินทางกลบักรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองคพ์ระใหญ่ “พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจใหเ้ป็นองคพ์ระ

ประจ าเมือง น าท่าน “ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ท่ีสะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชาวภูเก็ต น าท่านขึ้น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคนภูเก็ตนิยมไป
นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมวิวเมืองกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลังอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจ้าก้ิวเทียน

เก้ง” ตั้ งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดย
ด้านหน้าของศาลเจ้าจะหันออกท้องทะเล จาก
ประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผ่นหินหน้าศาลเจา้ ปรากฎ
ว่าพระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้นผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า  ตอ้งการท่ีจะให้มี
การจดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองค์ของท่าน เพื่อท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่าน
ไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อ
แช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิต
เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ร้านไข่มุกและเคร่ืองประดบัขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็น
ของฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
21.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7525 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
00.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

เทศกาลปีใหม่ 
วนัที่ 01 – 03 ม.ค. 2564 

16,900 16,900 16,700 16,400 5,000 

***หากท่านต้องการ อพัเกรดห้องพกักรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน  
2. ค่ารถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน พร้อมคนขบัช านาญทาง  
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 5 ดาว ระดบัมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


