
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 01-03 มกรำคม 2564  
 

วนัศุกร์ที ่01 มกรำคม 2564 (1) กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังำ – ล่องอ่ำวพงังำ – วดัพระทอง  
    แหลมพรหมเทพ 

04.30 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 ำสมำชิกลงเรือล่องอ่ำวพังงำ”ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายของทัศนียภาพท่ีท่ียงัคงความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้ำลอด” ซ่ึงเป็นถ ้าทางทะเลท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี 
ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบน
เพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหนา้ปากถ ้า จากนั้น
น าชม “เขำหมำจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนขัจีนก าลงัหมอบ  สามารถมองเห็นส่วน
หัว ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกำะเขำพิงกัน และเขำตำปู” James Bond Island สัญลกัษณ์
อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไว้
เป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกำะปันหยี” ผา่นชมความแปลกตาของ “เกำะนมสำว” 
ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่าน ออกเดินทางกลบัสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั ขา้มสะพานเทพกษตัรี น าท่านนมสัการ 
“หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยู่ภายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระ
ผุด ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen 
Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย  จากนั้นน าท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัภูเก็ต มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินท่ี



 

ไดรั้บความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงในโครงการมหศัจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย 

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

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดำว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (2) ภูเกต็ – ล่องเรือผจญภัยหมู่เกำะ สิมิลนั – จุดชมววิ  

   ด ำน ้ำตื้นดูปะกำรัง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลนั (Similan Islands) หมู่เกาะ
ส าคญัของทะเลอนัดามนั ไดรั้บการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกบัเจา้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั หมู่เกาะสิมิ
ลนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจ านวนมากทั้งสัตวน์ ้า และ ปะการังท่ีแสนสวยงาม น าท่านนัง่เรือสปีด
โบท ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลนั น าท่านด าน ้าต้ืนชมความสวยงามของทะเลสิมิ
ลนัท่ีเกาะ 5 และ เกาะ 6 ซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตทางน ้ ามากมายให้ท่านไดช้ม พร้อมกบัชมความงามของปะการังหลากสีท่ี
แต่งแตม้พื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะท่ีมีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลานอ้ยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกบัมหานครใต้
ทอ้งน ้ามีชีวิต จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัณ จุดพกั บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านด าน ้ าต้ืนชมสัตว์น ้ า

แหวกวา่ยในทะเลอนัสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้
น ้ า จากนั้ นน าท่ านเดินทางสู่ เกาะ 8 ให้ท่ านอิสระ
พักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอัน
สวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อ
ถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านกลบัสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 



 

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า 
อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้ าหนดไว*้** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดำว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (3)  พระพุทธมิ่งมงคล เอกนำคครีี – เที่ยวชมย่ำนเมืองเก่ำภูเกต็

    Street Art – วดัฉลอง นมัสกำรหลวงพ่อแช่ม  
    ช้อปป้ิงของฝำกพ้ืนเมือง - เดินทำงกลบักรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์พระใหญ่ 

“พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมี
ความตั้งใจให้เป็นองค์พระประจ าเมือง น าท่าน 
“ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิ
โน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ท่ีสะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชาวภูเก็ต น าท่านขึ้น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคนภูเก็ตนิยม
ไปนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมวิวเมืองกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจา้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหนา้ของศาลเจา้

จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้น
ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า  ตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อ
ท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดับขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อำหำรเย็น อสิระตำมอธัยำศัย *** 
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 การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

อตัรำค่ำบริกำร 
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 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 01 – 03 ม.ค. 2564 

17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
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. ค่าเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) ท่องเท่ียวหมู่เกาะสิมิลนั พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าและเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล 
5. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

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

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
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) 



 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
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 
 

***หมำยเหต*ุ** 
● 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 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


