
   
 
 
 
 

 
 
 

 
PKFD02ภเูก็ต สมิลินั เสม็ดนางช3ีวนั2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ  
เดนิทางธนัวาคม 64 –กมุภาพันธ6์5 พักภเูก็ต2คนืราคาเริม่ตน้ 7,555 บาท  

 
 
 
 
09.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมายทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับ 
11.45น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานภเูก็ต สายการบนิ Thai Air 

Asia เทีย่วบนิที ่FD4110 
13.25น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภเูก็ต ไกดร์อตอ้นรับทา่น นํา

ทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว Phuket old town 
ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต สดุคลาสสคิ มรีา้นคาเฟ่ยอ้นอดตี ชม
ตกึชโินโปตกุสี หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึ
สวยๆทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่ง
ลงตัว วัดฉลองหรอืวัดไชยธารารามวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของ
ภเูก็ต ใหท้า่นนมัสการหลวงพอ่แชม่และหลวงพอ่ชว่งเพือ่เป็นสริมิงคลพระพทุธมิง่มงคลเอก
นาคครี ีหรอื พระใหญ่ ประดษิฐานอยูท่ีเ่ขานาคเกดิเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั ศลิป ะแบบรว่ม
สมัย ดา้นบนเขาทา่นสามารถถา่ยรปูชมววิไดอ้ยา่งสวยงาม ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น
แหลมพรหมเทพตลาดซฟีู้ดราไวย ์แหลง่ขายอาหารทะเลชือ่ดัง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่1) ทีพ่กั: Grand Supicha City Hotelหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 
08.00 บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่2) 
 เดนิทางสูท่า่เรอืทับละม ุถงึทา่เรอืทําการเชค็อนิและรับ

อปุกรณ์ดําน้ํา มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง 
พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก์
น่ังเรอื Speed Boat ทอ่งเทีย่วอทุยานหมูเ่กาะสมิิ
ลันเกาะ 8 หรอื เกาะสมิลิัน เกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในหมู่
เกาะสมิลิัน มธีรรมชาตบินชายฝ่ังทัง้หาดทรายขาว
ละเอยีดสวยงาม และความงามใตท้อ้งทะเลสมบรูณ์ 
ดา้นทศิเหนือของเกาะมี หนิใบเรอื จุดชมววิอันเป็นทีเ่ลือ่งชือ่ อสิระใหท้า่น เลน่น้ํา ถา่ยรปู 
บนหาดทรายสขีาวบรสิทุธิ ์ดําน้ําที ่เกาะ9 หรอื เกาะบางู ชมพันธุป์ลาหายาก และฝูงปลา
ขนาดใหญ่ จุดยอดฮติในการถา่ยภาพน้ําสคีรามเขม้ตัดกับกองหนิสวยงาม 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่3) ณ ทีทํ่าการอทุยานหมูเ่กาะสมิลิัน 
 ดําน้ําจุดทีส่อง ที ่เกาะ7 หรอื เกาะบาย ู จุดดําน้ําตืน้ทีข่ ึน้ชือ่ของหมูเ่กาะสมิลิัน เป็นทีอ่ยู่

อาศัยของเตา่ทะเลทีพ่บเห็นไดบ้อ่ยครัง้ ดําน้ําจุดทีส่าม เกาะ 4 หรอื เกาะเมยีง เกาะทีม่ี
ชายหาดอันงดงามถงึสองชายหาด สามารถเดนิทะลถุงึกันได ้เดนิเลน่ ถา่ยรปู หรอืดําน้ําตืน้
ชมความงามของโลกใตท้อ้งทะเลอันสวยงามเดนิทางกลับสูท่า่เรอืทับละมเุขา้ทีพ่กั 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยัทีพ่กั: Grand Supicha City Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่4) 
จุดชมววิเสม็ดนางช ี เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม นําทา่นชมววิ ณ จุดชมววิเสมด็นางชบีตูคิ 
ซึง่ใหบ้รกิารในรปูแบบทีพั่กทัง้แบบรสีอรท์และเต็นท ์สว่นนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดค้า้งคนืสามารถ
ขึน้ไปชมววิถา่ยภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้อสิระถา่ยรปูเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตาม
อัธยาศัย 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่5)แวะซือ้ของฝาก รา้นคณุแมจู่ ้ของฝากเมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้
ชือ่มากมาย เชน่ น้ําพรกิกุง้เสยีบตําสดเดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลับ 

วนัที1่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -ทา่อากาศยานภูเก็ต-ยา่นเมอืงเกา่Phuket old town -วดัฉลอง-พระใหญภู่เก็ต-แหลมพรหมเทพ 
ตลาดซฟู้ีดราไวย ์
 

วนัที2่ ทา่เรอืทบัละมุ -ดาํนํา้ ชมปะการงั อุทยานหมูเ่กาะสมิลินั(หนิเรอืใบ,เกาะบางู , เกาะบาย ูและ เกาะเมยีง)-ทา่เรอืทบัละม-ุทีพ่กั 

วนัที3่ จุดชมววิเสม็ดนางช-ีรา้นของฝากแมจู่-้ทา่อากาศยานภูเก็ต-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ



   
16.20น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิThai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4113 
17.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูพิรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่บรกิารคนขับรถ  
• คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้  ๆ
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งหากตอ้งการซือ้เพิม่(15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เทีย่ว)โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์ แจง้ความ

ประสงคก์อ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย10วันคา่น้ําหนักอาจมกีารปรับเปลีย่นตามราคาของสายการบนิ 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

17-19ธันวาคม 64 7,555  
ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500บาท) 
 

1,500 15 
24-26 ธันวาคม 64 8,555 1,500 15 
31ธันวาคม64 - 2มกราคม65 9,988 1,500 15 
14-16 มกราคม 65 7,555 1,500 15 
21-23 มกราคม 65 7,555 1,500 15 
19-21กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 15 
25-27กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 15 

หมายเหตสุําคญั:ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัภเูก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง 
 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 
Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม/ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 1เข็ม(ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน)/Moderna 2เข็ม /ไฟเซอร2์เข็ม/
สปตุนกิ ว2ีเข็ม/วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ2เข็ม 
หรอื ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์
หรอืแสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK)จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง ไม่เกนิ7วันกอ่น
เดนิทาง 
*ผูม้อีายุตัง้แต่6-18ปีและอยู่นอกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวัคซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ 
*ผูท้ีม่อีายุตํ่ากว่า6ปีเดนิทางพรอ้มผูป้กครองหรอืผูดู้แลไดรั้บการยกเวน้การแสดงเอกสารต่างๆตามเงือ่นไข 

 

เง ือ่นไขการจอง 



   
เงือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุ การณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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