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เดินทาง มกราคม  - เมษายน 2564 
ภเูก็ต l ลอ่งอ่าวพงังา  

จดุชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะพีพี l ด าน ้าชมปะการงั 
 

เท่ียวไฮโซ พกัหร ูระดบั 5 ดาว 2 คืน  
 
 
 

 
 

 เสน่หอ์นัดามนั –หม ู่เกาะพีพี-พงังา  
3 วนั 2 คืน  

 ราคาเริม่ตน้  9,999.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วนัที่ 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ภเูก็ต     
วนัที่ 2 ภเูก็ต -หมูเ่กาะพีพี-ด าน า้ชมปะการัง    
วนัที่ 3 ภเูก็ต-ลอ่งอา่วพงังา - เกาะปันหย ี-เขาพิงกนั-เขาตะปู- จดุชมวิวเสม็ดนางชี-

สนามบินภเูก็ต  - สนามบินดอนเมอืง 
   

 

Day 

1 

 

ดอนเมือง 
- 

ภเูก็ต 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินภเูก็ต – ตวัเมืองภเูก็ต  

07.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง 
ประต ู13-14. Thai Lion เจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอานวย
ความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารที่นัง่และโหลดสมัภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เคร่ือง 

09.15 น. น าทา่นเดนิทาง จงัหวัดภเูก็ต โดยเคร่ืองบิน สายการบินไลนอ์อ้น แอร ์เท่ียวบินท่ี SL770 
10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภเูก็ต ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แลว้นาท่านขึ้นรถบัสปรับ

อากาศ 
 จากนัน้ DRIVER GUIDE รอรบัลกูคา้ท่ีสนามบินภเูก็ต 
 น าทา่นชม ตวัเมืองภเูก็ต ชมย่านเมอืงเก่าที่สวยงามของภเูก็ต ตกึ “ชิโน-โปตกุีส” อาคารที่เป็นรปูแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตเุกส ที่ลงตวัสวยงาม ที่มอียู่ใหเ้ห็นในตวัเมอืง ไมว่่าจะเป็น
อาคารพาณิชย ์หรือบา้นเป็นหลงั น าทา่น ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล า้ค่าของเมื่องภเูก็ต เหลา่
ตกึเกา่ที่มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวฒันธรรมที่ยงัมชีวีิตของ "ยา่นเมืองเกา่" ตกึเกา่
ภเูก็ตเหล่านีไ้ดร้ับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกบัตะวนัตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม
แบบ "ชโิน - โปรตกุีส" ชมทิวทศันต์วัเมอืงภเูก็ตจากเขารงั ชมทิวทศันข์องเมืองภเูก็ตจากยอดเขารัง 
เพลินตาเพลิดใจกบัความงดงามของตวัเมอืงภเูก็ต 
 

11.00 น. ผา่นหาดราไวยจ์ดุชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจนัทรเ์สี้ยว” 
จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมทิวทศันย์อดนยิม นกัทอ่งเที่ยวนยิมมาแวะพกัชมทวิทศันท์ี่น ีการชมทอ้ง
ทะเลจากมมุสงูหรือ bird’s eye view ใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศที่ตา่งกบัการยืนชมวิวหนา้หาด 
 

กลางวนั แวะจดุเช็คอิน จดุถ่ายรปูชคิๆ  คาเฟ่นา่นัง่ รา้นอาหารนา่กิน ชายหาดสวยน า้ใส แวะใหไ้ดร้บัประทาน
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อาหารกลางวนั ( อิสระอาหารตามอธัยาศยั  ) เชน่ Tree Monkey Restaurant  เป็นตน้ ไดต้ามอธัยาศัย 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภเูก็ต น าท่านเดินทางสู่  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) ใหท้่านไดส้ักการะ 
หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภเูก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้ง
ชาวต่างชาติ ชมกฏุิจาลอง ของหลวงพ่อแชม่ กราบนมสัการรปูป้ันเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรม
สารีริกธาต ุใน พระมหาเจดยีพ์ระจอมไทย 
จากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จดุชมวิวที่อยู่ใตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทิวทัศนย์ามเย็นของแหลม
พรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอนัดามนั เชิญทา่นเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่ 
อยู่ใกลเ้คียง 

ค ่า ไดเ้วลา รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมอืงภเูก็ต ที่รา้นอาหารตา่งๆ มากมากมาย รา้นอาหารไทย  
ริมทะเล Siam Beach Restaurant, Piset Restaurant Phuket , Tunk – Ka Café Phuket Hilltop รา้นเก่าแก่บน
จดุชมวิวเขารัง เป็นตน้ ( อิสระอาหารตามอธัยาศยั  ) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั NAMAKA RESORT ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

Day 

2 

 

 
หมู่เกาะพีพี 

วนัท่ี 2 ภเูก็ต -หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-อ่าวปิเละ - ทะเลใน-ด าน ้าชมปะการงั-เกาะพีพี
ดอน 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี1) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นขึน้รถบสัปรบัอากาศ เดนิทางสู ่ท่าเรอือ่าวฉลอง 

08.00 น. ถึง ท่าเรอือ่าวฉลอง ท าการเช็คอินและรับอปุกรณด์ าน า้ มบีริการเคร่ืองดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง 

พรอ้มฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์

09.30 น. ออกเดนิทางจากทา่เรือ มุง่หนา้สูเ่กาะพีพีดอน 

10.30 น. ถึงบริเวณ หมูเ่กาะพีพี ลอ่งเรือรอบเกาะพีพีเล เพื่อชมทศันยีภาพ อ่าวมาหยา อ่าวโละซามะ อา่วปิเละ และ

ถ า้ไวกิ้ง 
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เดนิทางถึงบริเวณ อ่าวตน้ไทร เกาะพีพีดอน เพื่อท ากิจกรรมด าน า้ตื้นชมปะการงั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน Set Box  (ม้ือท่ี2) 

บ่าย หลงัอาหารมเีวลาใหท้า่น ไดเ้ลน่น า้ทะเล หรือเลือกพกัผอ่นบริเวณชายหาดอนัแสนบริสทุธ์ิ หรือเดนิเลน่

เลือกซ้ือสินคา้ ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานดัหมายเรียกขึน้เรือ 

 น าทา่นลงเรือเดนิทางกลบัสู ่เกาะภเูก็ต 

17.00 น. เดนิทางถึงทา่เรือ จงัหวัดภเูก็ตโดยสวสัดภิาพ 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั   

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั NAMAKA RESORT ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

Day 

3 
 

 

อ่าวพงังา 
- 

กรงุเทพฯ 
วนัท่ี 3 

ภเูก็ต-ลอ่งอ่าวพงังา-เกาะพนกั - เกาะปันหยี -เขาพิงกนั-เขาตะป-ู จดุชมวิวเสม็ด
นางชี-สนามบินภเูก็ต  

เชา้ บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. รถรบัจากโรงแรม เดนิทางสู ่ท่าเรอื จงัหวดัพงังา ออกจากทา่เรือไปยงัอ่าวพงังาโดยเรือทอ้งแบน  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีเรอืดแูลท่าน 

10.30 น. ลงเรือมุง่หนา้สู ่เขาตะป ู  เขาพิงกนั  ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซ่ึงเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง
“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”   และชมเขาพิงกนั ชม
บรรยากาศ ทิวทศัน ์อนัเป้นเอกลกัษณท์ี่สวยโดดเดน่ของอ่าวพงังา  

11.30 น. หลงัจากนัน้เดนิทางไปยงัเกาะทะล ุเพื่อสนกุกบัการพายแคนเูขา้ชมภายในถ า้ สนกุกบัการพายแคน ู

ชมหินงอกหินยอ้ย ( หากตอ้งการค่าบรกิาร พรอ้มคนพาย ท่านละ 150 บาท ) 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี4) ที่เกาะปันหยี พรอ้มชมวิวอันสวยงามและสงบที่รา้นอาหารกลางน า้ เดนิ

เที่ยว  ชมสนามฟุตบอลลอยน า้ และเดนิชอ้ปป้ิงในเกาะ 

13.30 น. เขา้เยี่ยมชมเกาะปันหยี หมูบ่า้นชาวประมงของชาวมสุลิมเขา้ดวูิถีชีวิตและซ้ือของฝาก อาทิ น า้พริกกุง้
เสียบ ของฝากตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย เป็นตน้ 

14.00 น. ออกจากเกาะปันหยี เดนิทางกลบัสูท่า่เรือ 
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15.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ทา่เรือ เพื่อเดนิทางไปยัง จดุชมวิวเสม็ดนางชี ตัง้อยู่ที่บา้นหินร่ม ต าบลคลองเคียน 
อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็กอินของพังงา ส าหรับไฮไลตท์ี่น่าสนใจ
ของการมาเที่ยวที่นี ่นัน่คือ การไดส้มัผสักบัจดุชมวิวที่ตัง้อยู่บนยอดเนนิเขา มองเห็นภาพความสวยงาม
ของธรรมชาติกวา้งไกลสดุสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ลอ้มรอบดว้ยภเูขาหินปูนนอ้ยใหญ่ มองไปมอง
มาก็เหมือนภาพวาดที่มธีรรมชาติเป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ย่างมเีอกลกัษณไ์มซ่ า้ใคร 

17.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูเ่พือ่เดนิทางกลบัสูภ่เูก็ต แวะจดุชมวิว สะพานสารสิน หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่
สนามบินภเูก็ต 

18.00 น. เดนิทางถึงสนามบินภเูกต็ เดนิทางกลบักรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 

21.55 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินไลนอ์อ้น แอร ์ เท่ียวบินท่ี SL763 

23.20 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

  

หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดต้ามสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
*** หากในกรณีเท่ียวบินเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน *** 

 

Namaka Resort 5 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Namaka Resort  
5 ดาว 

( Deluxe Sea View ) 

อตัราค่าบริการ ตอ่ ทา่น  

ราคาท่านละ 
พกัเดีย่ว 
เพิ่มทา่นละ 

15-17 ม.ค. 64 ,  
30 ม.ค. – 2 ก.พ. 64 

10,900 
2,000 

12-14 ก.พ. 64 10,900 2,000 

5-7 มี.ค 64 9,999 2,000 

12-14 ,  26-28 มี.ค 64 10,900 2,000 

10-12 , 11-13 ,  
12-14  เม.ย. 64 

12,900 
       2,500 

1 – 3 พ.ค. 64 11,900 2,500 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 
 
อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ไมร่วมน า้หนกักระเป๋า 
2. ค่ารถรบั-สง่สนามบินภเูก็ต และทอ่งเทีย่วตามรายการ  
3. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ระดบั 5 ดาว ตามที่ระบใุนรายการ  
4. ค่าอาหาร 4 มือ้ (เชา้ 2 มือ้ / กลางวนั 2 มือ้) ที่ระบใุนรายการ 
5. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
6. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
7. Driver Guide และ ไกดบ์นเรือ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
 
 
อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน

กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
3. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
4. ค่าแคนน ูลอดถ า้อ่าวพงังา หากตอ้งการ ( ทา่นละ 150 บาท ) 
5. ค่าธรรมเนยีมเขา้อทุยานส าหรบัคนไทย  พงังา  60  บาท 

6. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 
1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วนั 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 



 

7  WTHKT-SL001 เสน่หอ์ันดามัน ภเูก็ต-เกาะพพี-ีพังงา 3 วนั 2 คนื  

 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรับทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
 


