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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วงธันวาคม-พฤษภาคม2565 
   น าคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะสิมิลัน ที่สวยงาม ติดอันดับโลก   
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพังงา ที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 น าคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       
 น าคณะเดิน ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอันสงบของพังงา       
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ มาดูบัวคาเฟ่ สุดฮิป! ในภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)  สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-อา่วพงังา-เสมด็นางช-ีแหลมพรหมเทพ  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.45 น. เดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE201  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเกต็ น าคณะออกเดินทางโดยรถตู ้หรือรถโคช้ ปรับอากาศ สู่ จ.พงังา 
  *หากกรณีไฟลท์ WE201 0745-0910 เตม็หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE203 0830-0955 
 น าคณะออกเดินทางท่องเท่ียว  “ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ” Phang-Nga Bay อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในทอ้งท่ีอ าเภอตะกัว่ทุ่ง อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะยาว  เป็น
อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลมีความงดงามของทิวทศัน์ ชายฝ่ัง และทิวทศัน์
เหนือผิวน ้ า อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าชายเลน “น ำสมำชิกลงเรือล่องอ่ำวพังงำ”  ระหวา่ง
การล่องเรือท่านจะไดช้มความหลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่  “ ถ ้ำลอด ”  ซ่ึงเป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมีขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้ าสวยงามมากให้ท่านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้ า จากนั้นน าชม “เขำหมำจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูน 
รูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนขัจีนก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหวั ล าตวั 
และหางเป็นพูส่วยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “ เกำะเขำพงิกนั และเขำตำปู” James Bond 
Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชม
เกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก...จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกำะปันหยี” ผ่านชมความ
แปลกตาของ “เกำะนมสำว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เทีย่ง  บริกำรอำหำรพืน้เมือง มื้อกลำงวันบนเกำะปันหย ีเกำะกลำงทีม่ีวิถชีีวิตชุมชนควำมเป้นอยู่กลำงทะเล 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม  เขำเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นงัเขาลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภาพเขียนสีโบราณมากมาย อาทิเช่น 

ภาพคน , ภาพเคร่ืองมือจบัสัตว ์, ภาพปลา และสัตวช์นิดต่าง ๆ ซ่ึงทางกรมศิลปากร
ได้เคยมาท าการศึกษา แล้วสันนิษฐานว่าภาพวาดดังก ล่าวเป็นภาพวาดจากฝีมือ
มนุษยท่ี์มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 3,000 ปีมาแลว้ *กำรชมภำพทีเ่ขำเขียนอยู่ที่สภำพน ้ำขึ้นน ้ำ
ลงในต่ละวัน ว่ำเรือจะสำมำรถเข้ำไปชมได้หรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของคนขับเรือ 

หำกชมไม่ได้ เรำขอตัดกำรไปชมเขำเขียน เพือ่ควำมปลอดภัยของสมำชิกทุกท่ำน  
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น าท่านเดินทางขึ นจุดชมวิว เสม็ดนางชีบูติค ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟและจุดชมววิท่ีสามารถชมววิภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา และบรรยากาศของพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลาง
ขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย ์และแสงทไวไลท์หลากสีท่ีมา
ทกัทายขอบฟ้า แทรกตวัอยูร่ะหวา่งภูเขานอ้ยใหญ่  

เมนูม้ือน้ีเสิร์ฟ อาหารวา่ง ท่านละ 1 ชุด พร้อมชมววิเพลินๆ หามุมเก๋ๆถ่ายภาพ * อาหารอาจมีการปรับเปล่ียนตามเมนูท่ี
มีในแต่ละวนัของรีสอร์ท โดยไม่แจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้   
ทวัร์เราบริการพิเศษฟรี! 1. เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเยน็ๆหรือชากาแฟ ยามบ่าย+พร้อมของวา่ง หรือ ขนมเคก้*เสิร์ฟท่านละ1ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั จ.ภูเก็ต 45นาที  
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ชมพระอาทิตย์ตกท่ี แหลมพรหมเทพ ที่เที่ยวภูเก็ตยอดฮิต จุดชมวิวที่เป็นแลนด์มำร์คส ำคัญของเกำะภูเก็ต 

แหลมปลำยสุดของภูเก็ต เป็นจุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็นพระอำทิตย์ตกน ้ำได้สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว เพรำะจุดน่ี

จะเห็นพระอำทิตย์เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลได้ชัดเจน และจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือ "ประภำคำรกำญจนำภิเษก แหลมพรหม
เทพ"  โดยภำยในประภำคำรยงัมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรเร่ืองรำวต่ำง ๆ ต้ังแต่ประวัติกำรสร้ำงประภำคำรเลย 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ( เรามีใหเ้ลือก กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket / ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)      เกาะสมิลินั UNSEEN-ดา้น า้ชมปะการงั-หนิรปูใบเรอื-เกาะแปด 
                        เกาะสี(่เกาะเมยีง)-เกาะเกา้บาง-ูนัง่เรอืเรว็คาตามารนั2ชั น 
เชา้ อาหารม้ือเชา้แบบอาหารกล่องจากโรงแรม หรืออาหารวา่ง ชา กาแฟ ขนมปัง ขา้วตม้ ท่ีท่าเรือเน่ืองจากตอ้งออกเชา้ 

น าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ
ทับละมุ จ.พงังา ระหว่างการ
เดิ น ท างช ม วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ท่ี
ส ว ย ง าม ข อ งทั ศ นี ย ภ าพ
จนกระทั่งเดินทางถึงท่าเรือ 

พร้อมน ำคณะออกเดินทำงสู่หมู่ เกำะสิมิลันโดย เรือเร็ว คำตำมำรัน CATAMARAN ล าใหญ่ทนัสมยัพร้อมกปัตนัท่ีมี
ความช านาญเส้นทาง ระหวา่งการเดินทางชมบรรยากาศอนัสวยงามกลางทอ้งทะเลอนัดามนัยามเชา้ ( เดินทางประมาณ 
45 นาที)  “ สิมิลัน ” เป็น ภาษามลาย ูแปลวา่ “ เก้ำ ”  เป็นทีม่ำของกำรเรียกช่ือ หมู่เกำะทัง้เก้ำเกำะ ได้แก่ เกำะบอน เกำะ
บำงู เกำะสิมิลัน เกำะปำยู เกำะห้ำ เกำะเมี่ยง เกำะปำหยัน เกำะปำยัง และเกำะหูยง ได้รับประกาศจดัตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดบัท่ี 43 ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นท่ีเกาะและห้วงน ้ าทะเล
รอบเกาะท่ีมีปะการังสมบูรณ์   ระหว่างการเดินทาง ถ้ำเป็นวันที่คณะโชคดี
ท่ำนอำจจะได้พบกบั ฝูงโลมำนับร้อยทีอ่อกมำเล่นน ้ำกระโดดโชว์ตัวทัว่ผืนน ้ำ

ทะเล ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง เรือเร็วน าคณะเดินทางถึงหมู่
เกาะสิมิลนั จุดแรกท่ีจะน าท่านเท่ียวชมคือ “ เกำะบำงู หรือ เกำะเก้ำ ” ซ่ึงเป็น 
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เกาะเล็ก ๆ ท่ีมีโขดหินรูปลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีจุดด าน ้ า กองหินคริสมาสพอยตเ์ป็นกอง
หินใตน้ ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามสลบัซับซ้อนกนัเป็นบริเวณกวา้ง ให้คณะได้สนุกสนำน
กบักำรด ำน ้ำชมปะกำรัง ในบริเวณทีม่ีแนวปะกำรัง และกลัปังหำทีส่มบูรณ์ และยงัเป็นทีอ่ยู่ของ

ปลำหลำกชนิด เช่น ปลำไหลริบบิ้น ฉลำมครีบเงิน ปลำเก๋ำ ปลำบู่ กั้งต๊ักแตน  น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “ เกำะสิมิลัน” 

(เกำะแปด) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะสิมิลนั ลกัษณะอ่าวเป็นรูปโคง้เหมือนเกือกมา้ มีหาดทรายขาวละเอียดเนียน
นุ่มน ้าทะเลใสน่าเล่น ใตท้ะเลมีปะการังสวยงามหลายชนิด และปลาประเภทต่างๆ ท่ีมีสีสันสวยงามมากมาย เป็นเกาะท่ี
สามารถด าน ้ าได้ทั้ งน ้ าลึกและน ้ าต้ืน และทางด้านเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตา เช่น หินรูป
รองเทา้บูท๊ หรือรูปหวัเป็ด และหินรูปเรือใบจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ “ เกำะส่ี หรือ เกำะเมียง” 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เป็นเกาะท่ีมีขนาด
พื้นท่ีรองจากเกาะสิมิลนั ชำยหำดบริเวณด้ำนหน้ำที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ 

เป็นหำดทรำย ยำวประมำณ 400 เมตร ทรำยขำวละเอียด และ “ สวยมำก
ที่สุด ” แห่งหน่ึงในเมืองไทย น ้ าทะเลสีฟ้า เหมาะส าหรับลงเล่นน ้ าได้  มี
ปะการังกระจายอยูเ่ป็นกลุ่ม ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของหาดมีแนวปะการัง
ต่อเน่ืองไปถึงแนวหินยาว ท าใหบ้ริเวณน้ีเป็นจุดด าต้ืนไดอ้ยา่งสบายๆ 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนับนเกาะส่ีท่ีท าการอุทยานแห่งชาติสิมิลนั  

บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดท่ีสวยงามหาดทรายละเอียดราวกบัแป้ง น ้ าทะเลใสสะอาดเหมาะ
แก่การว่ายน ้ าและด าน ้ า หรือ ให้ท่านได้เดินข้ึนชมวิวทิวทัศน์ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดของอุทยานบน จุดชมวิวหินเรือใบ  
สัญลักษณ์แห่งหมู่ เกำะสิมิลัน  ซ่ึงท่านจะไดช้มความสวยงามโดยรอบของหมู่เกาะท่ีไดรั้บฉายาวา่สวยงามติดอนัดบั 1 
ใน 10 ของโลก  ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกบักำรด ำน ้ำชมปะกำรังน ้ำต้ืนชมความสวยงามของปลาทะเลอนัหลากพนัธ์ุ และ
แนวปะการังท่ีมีความสวยงามนานาชนิด พร้อมน าท่าน “ ด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำต้ืนเกำะ5 หรือเกำะ6 ” (Snorkeling) พร้อม
หน้ากากด าน ้ า และเส้ือชูชีพเพื่อความปลอดภยั สัมผัสโลกใต้ทะเลที่อุดมไปด้วยปะกำรังเขำกวำง ปะกำรังดอกเห็ด
ขนำดใหญ่  กัลปังหำ พัดทะเล กุ้งมังกร และปลำสวยงำมหลำกชนิด  หมำยเหตุ จุดด ำน ้ำชมปะกำรัง อำจเปลี่ยนแปลง
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เน่ืองจำกอยู่ทีส่ถำนกำรณ์ทำงธรรมชำติ คลื่น ,ลม ,กระแสน ้ำ ฯลฯ 
ในช่วง และในขณะน้ัน เพือ่ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงของทุกท่ำน จึงเรียนมำเพือ่โปรดพจิำรณำ 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ( เรามีใหเ้ลือก กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket / ใกล้เคียง5ดาว 

 
หมายเหตุ จุดด าน ้าชมปะการัง อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั สถานการณ์ขณะนั้น และระดบัน ้าทะเล 
***หากวนัท่ีเดินทาง เรือคาตามารันไม่เปิดใหบ้ริการ เรือเตม็หรือยกเลิกกระทนัหนั ทางเราจะจดัใหท้่านไปโดยเรือ Speed Boat แทน 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) ซติี ทวัร(์แบบไมเ่หมอืนใคร) เราเน้นจุดเช็คอนิ เก๋ๆ ชคิๆ ถา่ยรปูชมววิ 
                                 ROCK BEACH SWING-จดุชมววิ3อา่ว-เดนิชมตกึชโินโปรตกุสี 
                                 วดัฉลอง(หลวงพอ่แชม่)-มาดบูวัคาเฟ-่สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าสมาชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดำมัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
น าท่านเท่ียว Rock Beach Swing ภูเกต็ อีกหน่ึงจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ท่ีมีมุมใหถ่้ายภาพมากมาย ทั้ง

รังนกสไตลบ์าหลี แปลชิงชา้ โซฟา แปลริมชายหาด รวมทั้งโซฟาไมแ้บบอลงัการ และมุมไฮไลทบ์นัไดสวรรคสี์ขาวริม
ทะเล ไม่ตอ้งไปไกลถึงบาหลีแค่มาภูเก็ตก็ไดภ้าพคูลๆ แต่งตวัให้แซ่บมาครีเอทท่าสวยกนัไดเ้ลย ถ่ายรูปกบั ซุ้มโซฟาท่ี
เรียงรายอยู่ดา้นบน มีแปลชิงช้าให้เขา้ไปนัง่แกว่งโดยเจา้หน้าท่ี แอบมีความเสียวเล็กน้อย  คือ มีมุมถ่ายภาพเยอะมาก 
เดินกนัสนุกแน่นอน มาถึงจุดไฮไลท ์บนัไดสวรรคสี์ขาวเคียงคู่กบัทอ้งฟ้าและทะเล แต่ข้ึนไดถึ้งแค่สัญลกัษณ์ท่ีเขียวไว้
นะคะ ไปจนถึงจุดสูงสุดไม่ได ้มุมน้ีครีเอทกนัตามใจชอบ จะถ่ายตรง เอียง สวยหมด เหมือนลอยอยูบ่นฟ้า Rock Beach 
Swing Phuket  เป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเท่ียวภูเก็ต ใครชอบถ่ายภาพ รีบรองถูกใจแน่นอน  
เที่ยวชม จุดชมวิวเขาสามอ่าว อีกหน่ึงจุดชมวิวข้ึนช่ือของภูเก็ต สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเวิ้งอ่าว 3 อ่าว 
ได้แก่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะ
รน ซ่ึงเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก จนมกัมี
คนพูดกนัวา่ หากใครามาภูเก็ตแลว้ ไม่ไดม้า
ถ่ายภาพท่ีจุดชมวิวแห่งน้ี ถือวา่มาไม่ถึงภูเก็ต 
จุดชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางถนน
รอบเกาะ จากหาดในหานไปหาดกะตะนอ้ย 
ผา่นชมจุดชมวิวกังหันลม ตั้งอยูบ่นเนินเขาระหว่างหาดยะนุ้ยและหาดในหาน ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพ สามารถ
มองเห็นววิทะเลไดก้วา้งไกลสุดตา จากจุดชมววิกงัหนัลมสามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ หาดยะนุย้ และหาดไนหาน 
พร้อมกบัวิวฉากหน้าท่ีเต็มไปดว้ยดอกหญา้พร้ิวไหว  ผ่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมอาทิตยต์กท่ีอยูใ่ตสุ้ดของ

เกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมือง มีลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล 
รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลท่ีข้ึนแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าท่ีพัดพล้ิว
ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซ่ึงเป็น
หาดเล็ก ๆโดย ทัว่ไป นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเท่ียวหรือพกัท่ีหาดใด พอช่วงใกล้
เยน็พากนัมาชมพระอาทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพ 
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเท่ียวชมเขตเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหาชม

ไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธำรำรำม ” ซ่ึงถือวา่เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต สักการะ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอาจารยช่ื์อ
ดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจา้อาวาสวดัฉลองท่ีถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มำดูบัว” เป็นคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบวัสายพนัธ์ุบวัวกิตอเรียหรือ
บวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 
เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตามพระราชินีนาถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกาะองักฤษ เพราะว่า
ประสบความส าเร็จในการน าบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีดีไซน์และวาง
คอนเซ็ปตค์าเฟ่มาไวเ้ฉพาะตวั ตั้งแต่กา้วเขา้มาจะให้ความรู้สึกเหมือนมาเยอืน
บา้นสวน ตวัร้านทรงคลา้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยูด่า้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ การมายืนบนในบัว พร้อมถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอาหารมีหลากหลาย เหมาะมาพกัผอ่นกบัครอบครัว 

19.15 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE218 

20.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ WE212 2125-2250 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN PHUKET SIMILAN3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN สมิลินั-ภูเก็ต-พงังา3วนั(พักภเูกต็2คนื) เรือเรว็คาตามารัน2ชั น หรือสปดีโบ๊ต   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
ธันวาคม2564-พฤษภคม2565 

พักโรงแรม 
3ดาว*** 

รรดาราโฮเต็ล 
(ในเมือง) 

 
รร ฮอลิเดย์อนิ
เอกเพรส 

(หาดป่าตอง) 
 

 

พักโรงแรม 
4ดาว**** 
รร แกรนด ์
เมอร์เคียว 

รร ฮอลิเดย์อนิ 
รรดบัเบิ ลทร ี
บาย ฮิลตัน 
(หาดป่าตอง) 
 

 

พักโรงแรม 
5ดาว***** 

รร อมารี ปา่ตอง 
(หาดป่าตอง) 
รร.เคฟเซียนา่ 
(หาดกมลา) 
รร มาริออท  

รีสอรท์ เมอร์ลนิ 
(หาดป่าตอง) 
 

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนธันวาคม 
หยุดวันพ่อ 04-06ธ.ค. 19,900 20,900 22,900 สอบถาม 

หยุดวันพ่อ 05-07ธ.ค. 19,900 20,900 22,900 สอบถาม 

หยุดรฐัธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. 19,900 20,900 22,900 สอบถาม 

11-13ธ.ค./18-20ธ.ค. 14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

คริสมาสต์ 25-27ธ.ค. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 01-03 ม.ค. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 
เดือนมกราคม 
08-10ม.ค./15-17ม.ค. 
22-24ม.ค./29-31ม.ค. 

14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

เดือนกมุภาพนัธ ์
02-04ก.พ./05-07ก.พ. 
12-14ก.พ./19-21ก.พ. 
26-28ก.พ. 

14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

เดือนมนีาคม 
05-07มี.ค./12-14ม.ีค. 
19-21มี.ค./26-28ม.ีค. 

14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน 
02-04เม.ย./06-08เม.ย. 
09-11เม.ย. 

14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 12-14เม.ย. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 13-15 เม.ย. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 14-16 เม.ย. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 15-17 เม.ย. 20,900 21,900 24,900 สอบถาม 

23-25เม.ย. 14,900 15,900 17,900 สอบถาม 

แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค. 19,900 20,900 22,900 สอบถาม 

พฤษภาคม 07-09/14-16พ.ค. 14,900 15,900 17,900 สอบถาม 
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***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
***หากทา่นส ารองล่าช้า โรงแรม+ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาอาจจะเพิม่ อีกท่านละ 
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนส ารองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด12,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 20,000-22,000 (ช่วงวันหยุด/ปีใหม่/สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม //คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม//ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 12,000-22,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
•  
 PACKAGE PHUKET SIMILAN3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 

และสยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


