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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วงธันวาคม-พฤษภาคม2565 
   น าคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะสิมิลัน ที่สวยงาม ติดอันดับโลก   
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   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 น าคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       
 น าคณะเที่ยวชมความสวยงามของ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง       
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศด าน  าชมปะการัง เกาะสิมิลัน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-วดัพระทอง(พระผดุ)Unseen-เขารงั 
                            เขตเมอืงเกา่-ตึกชโินโปรตกุสี-วดัฉลอง(หลวงพอ่แช่ม)-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 าสมาชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ใน
ดา้นความสวยงามของทิวทศัน์ และหาดทราย น ้าทะเลสีฟ้าใส พร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวครบ 
น าคณะเข้าชม มหัศจรรยร์ะดบัอนัซีนไทยแลนด์ “วัดพระผุด” มาจากท่ีวดัแห่งน้ีมี
พระพุทธรูปท่ีโผล่จากพื้นดินเพียงคร่ึงองค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่ทพัพม่า ยกพลมาตี
เมืองถลาง ทหารพม่าพยายามท่ีจะขุดพระผดุเอากลบัไป แต่เม่ือลงมือขดุก็เจอกบัฝงูแตนไล่
ต่อย จนตอ้งลม้เลิก ในวดัพระทอง นอกจากจะมีพระผดุเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวดัแลว้ยงัมี 
พิพิธภณัฑสถานวดัพระทอง เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุขา้วของเคร่ืองใช้ของชาวภูเก็ตในสมยัก่อน เช่นอุปกรณ์
การท าเหมืองแร่ รองเทา้ของชาวจีนในสมยัก่อนครัน คณะเดินทางข้ึนสู่ “ ยอดเขารัง ” Phuket Hill เป็นเนินเขาอยูห่ลงั
ตวัเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จดัเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพกัผอ่น หยอ่นใจ พร้อมชม
ทวิทศัน์ของเมืองภูเก็ต จากยอดเขาจะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง เกาะเล็กเกาะน้อย เรือขุดแร่ รวมทั้งทิวทัศน์ของ
หมู่ เกาะน้อยใหญ่รอบเกาะภูเก็ต อาทิเช่น เกาะไม้ท่อน , 

เกาะตะเภาเล็ก , ตะเภาใหญ่ , แหลมตุ๊กแก , ท่าเรือน ้าลึก
อ่าวมะขาม ฯลฯ “ อนุสาวรีย์ท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 

” ( คอซิมบี้ ณ ระนอง ) บิดาแห่งเมืองภูเก็ต  น าท่านชม
บรรยากาศอันเก่าแก่รอบตัวเมืองภูเก็ต ท่านจะไดเ้ห็นตึก
อนัเก่าแก่ทรง “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษ์ของ
เมืองภูเก็ต ท่ีหาชมไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
บ่าย น าท่านสักการะ “ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือว่าเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต สักการะ “ หลวงพ่อแช่ม ” 

เกจิอาจารยช่ื์อดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจา้อาวาสวดัฉลองท่ีถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเมือง และมี
ช่ือเสียงโด่งดงัตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ให้ท่านไดก้ราบไหวข้อพร

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆภายในวดัเพื่อความเป็นสิริมงคลในการ ใหท้่านไดซ้ื้อไดชิ้มเมด็มะม่วง
หิมพานต์ หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า เม็ดกาหยี ชมวิธีการสาธิตการกะเทาะเม็ดมะม่วงหิม
พานต ์น าสมาชิกออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ ระหวา่งทางชม “ หาดราไวย์ ” 
หาดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ จ.ภูเก็ต ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของหมู่บา้นชาวเลท่ีมีมา
ตั้งแต่ในอดีต จากนั้นข้ึนสู่ “ แหลมพรหมเทพ ” ชมความสวยงามของทอ้งทะเลอนัดามนั 
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ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมอาหาร) น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ( เรามีใหเ้ลือก กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Marriott Merlin Beach/ cape sienna/Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)      เกาะสมิลินั UNSEEN-ดา้น า้ชมปะการงั-หนิรปูใบเรอื-เกาะแปด 
                                     เกาะสี(่เกาะเมยีง)-เกาะเกา้บาง-ูนัง่เรือเรว็คาตามารนั2ชั น-ภูเกต็ 
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 าคณะออกเดินทางสู่หมู่ เกาะสิมิลันโดย เรือเร็ว คาตามารัน CATAMARAN ล าใหญ่ทนัสมยัพร้อมกปัตนัท่ีมี
ความช านาญเส้นทาง ระหวา่งการเดินทางชมบรรยากาศอนัสวยงามกลางทอ้งทะเลอนัดามนัยามเชา้ ( เดินทางประมาณ 
45 นาที)  “ สิมิลัน ” เป็น ภาษามลาย ูแปลวา่ “ เก้า ”  เป็นทีม่าของการเรียกช่ือ หมู่เกาะทัง้เก้าเกาะ ได้แก่ เกาะบอน เกาะ
บางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมี่ยง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง ได้รับประกาศจดัตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดบัท่ี 43 ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นท่ีเกาะและห้วงน ้ าทะเล
รอบเกาะท่ีมีปะการังสมบูรณ์   ระหว่างการเดินทาง ถ้าเป็นวันที่คณะโชคดี
ท่านอาจจะได้พบกบั ฝูงโลมานับร้อยทีอ่อกมาเล่นน ้ากระโดดโชว์ตัวทัว่ผืนน ้า

ทะเล ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง เรือเร็วน าคณะเดินทางถึงหมู่
เกาะสิมิลนั จุดแรกท่ีจะน าท่านเท่ียวชมคือ “ เกาะบางู หรือ เกาะเก้า ” ซ่ึงเป็น 
เกาะเล็ก ๆ ท่ีมีโขดหินรูปลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีจุดด าน ้ า กองหินคริสมาสพอยต์เป็นกองหินใตน้ ้ าขนาดใหญ่ท่ีมี
ความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกวา้ง ให้คณะได้สนุกสนานกับการด าน ้าชมปะการัง ในบริเวณที่มีแนว

ปะการัง และกัลปังหาที่สมบูรณ์ และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลากชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลาม

ครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กัง้ต๊ักแตน  น าคณะออกเดินทางเขา้สู่ “ เกาะสิมิลัน” (เกาะแปด) เป็นเกาะ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะสิมิลนั ลกัษณะอ่าวเป็นรูปโคง้เหมือนเกือกมา้ มีหาดทรายขาวละเอียด
เนียนนุ่มน ้าทะเลใสน่าเล่น ใตท้ะเลมีปะการังสวยงามหลายชนิด และปลาประเภทต่างๆ ท่ีมีสีสัน
สวยงามมากมาย เป็นเกาะท่ีสามารถด าน ้ าไดท้ั้งน ้ าลึกและน ้ าต้ืน และทางดา้นเหนือของเกาะมี

กอ้นหินขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตา เช่น หินรูปรองเทา้บู๊ท หรือรูปหัวเป็ด และหินรูปเรือใบจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก 
จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ “ เกาะส่ี หรือ เกาะเมียง” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เป็นเกาะท่ีมีขนาดพื้นท่ีรองจากเกาะสิมิลนั 
ชายหาดบริเวณด้านหน้าที่ท าการอุทยานแห่งชาติ  เป็นหาดทราย ยาว
ประมาณ 400 เมตร ทรายขาวละเอียด และ “ สวยมากที่สุด ” แห่งหน่ึงใน

เมืองไทย น ้าทะเลสีฟ้า เหมาะส าหรับลงเล่นน ้าได ้ มีปะการังกระจายอยูเ่ป็น
กลุ่ม ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของหาดมีแนวปะการังต่อเน่ืองไปถึงแนวหิน
ยาว ท าใหบ้ริเวณน้ีเป็นจุดด าต้ืนไดอ้ยา่งสบายๆ 
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนับนเกาะส่ีท่ีท าการอุทยานแห่งชาติสิมิลนั  

บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดท่ีสวยงามหาดทรายละเอียดราวกบัแป้ง น ้ าทะเลใสสะอาดเหมาะ
แก่การว่ายน ้ าและด าน ้ า หรือ ให้ท่านได้เดินข้ึนชมวิวทิวทัศน์ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดของอุทยานบน จุดชมวิวหินเรือใบ  
สัญลักษณ์แห่งหมู่ เกาะสิมิลัน  ซ่ึงท่านจะไดช้มความสวยงามโดยรอบของหมู่เกาะท่ีไดรั้บฉายาวา่สวยงามติดอนัดบั 1 
ใน 10 ของโลก  ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการด าน ้าชมปะการังน ้าต้ืนชมความสวยงามของปลาทะเลอนัหลากพนัธ์ุ และ
แนวปะการังท่ีมีความสวยงามนานาชนิด พร้อมน าท่าน “ ด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืนเกาะ5 หรือเกาะ6 ” (Snorkeling) พร้อม
หน้ากากด าน ้ า และเส้ือชูชีพเพื่อความปลอดภยั สัมผัสโลกใต้ทะเลที่อุดมไปด้วยปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ด
ขนาดใหญ่  กัลปังหา พัดทะเล กุ้งมังกร และปลาสวยงามหลากชนิด  หมายเหตุ จุดด าน ้าชมปะการัง อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองจากอยู่ทีส่ถานการณ์ทางธรรมชาติ คลื่น ,ลม ,กระแสน ้า ฯลฯ 
ในช่วง และในขณะน้ัน เพือ่ความปลอดภัยในการเดินทางของทุกท่าน จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมอาหาร) น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ( เรามีใหเ้ลือก กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Marriott Merlin Beach/ cape sienna/Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 
หมายเหตุ จุดด าน ้าชมปะการัง อาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั สถานการณ์ขณะนั้น และระดบัน ้าทะเล 
***หากวนัท่ีเดินทาง เรือคาตามารันไม่เปิดใหบ้ริการ เรือเตม็หรือยกเลิกกระทนัหนั ทางเราจะจดัใหท้่านไปโดยเรือ Speed Boat แทน 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  ภเูกต็-สะพานสารสนิ-ลอ่งอา่วพงังา-เกาะปนัหยี-เขาพงิกนั 
                                  เขาตาป-ูกะนมสาว-ถ า้ลอด-สนามบนิภูเกต็-สวุรรณภมู ิ                                  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่พงังา 
 น าคณะออกเดินทางท่องเท่ียว  “ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ” Phang-Nga Bay อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในทอ้งท่ีอ าเภอตะกัว่ทุ่ง อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะยาว  เป็น
อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลมีความงดงามของทิวทศัน์ ชายฝ่ัง และ
ทิวทศัน์เหนือผิวน ้ า อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าว
พังงา”  ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มความหลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ี
ยงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่  “ ถ ้าลอด ”  ซ่ึงเป็นถ ้ า
ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงาม 
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ภายในท่ีมีขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้ าสวยงามมากให้ท่านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้ า น าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูน 
รูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนขัจีนก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหวั 
ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “ เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” 
James Bond Island สัญลักษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็น
ฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก ใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวัน พร้อมชมความสวยงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่อ่าวพงังา 
บ่าย เดินทางกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม  เขาเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นงัเขาลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภาพเขียนสีโบราณมากมาย อาทิเช่น 

ภาพคน , ภาพเคร่ืองมือจบัสัตว ์, ภาพปลา และสัตวช์นิดต่าง ๆ ซ่ึงทางกรมศิลปากร
ได้เคยมาท าการศึกษา แล้วสันนิษฐานว่าภาพวาดดงัก ล่าวเป็นภาพวาดจากฝีมือ
มนุษยท่ี์มีอายุไม่ต ่ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ *การชมภาพที่เขาเขียนอยู่ที่สภาพน ้าข้ึน
น ้าลงในต่ละวัน ว่าเรือจะสามารถเข้าไปชมได้หรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของคนขับเรือ 
หากชมไม่ได้ เราขอตัดการไปชมเขาเขียน เพือ่ความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน  

19.45 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE218 

21.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ WE212 2115-2240 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 PACKAGE PHUKET SIMILAN3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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อัตราคา่บริการ...แพ็คเกจ็ทวัร์ สมิลินั-ภเูก็ต-พงังา3วนั(พักภเูกต็2คนื)  
*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. 

18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

หยุดวันพ่อ 05-07ธ.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

หยุดรฐัธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

11-13ธ.ค./18-20ธ.ค. 13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

คริสมาสต์ 25-27ธ.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

หยุดปีใหม่ 01-03 ม.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 
เดือนมกราคม 
08-10ม.ค./15-17ม.ค. 
22-24ม.ค./29-31ม.ค. 

13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

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

13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

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

13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

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

13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 12-14เม.ย. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 13-15 เม.ย. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 14-16 เม.ย. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 15-17 เม.ย. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

23-25เม.ย. 13,900 14,900 16,900 สอบถาม 

แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค. 18,900 19,900 21,900 สอบถาม 

พฤษภาคม 07-09/14-16พ.ค. 13,900 14,900 16,900 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 าเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 15,000-20,000 (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 10,000-20,000 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 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


