
 

 

 

 

 

 
 
 

 
วนัแรก(1)    ภูเกต็ – ย่านเมืองเก่าภูเกต็ – วดัฉลอง - แหลมพรหมเทพ 
เวลา...น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย  
 นาํท่าน นาํท่าน “ชมยา่นตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โป

รตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะทอ้นถึงวฒันธรรมของชาวภูเก็ต  
 จากนั้นนาํท่านไปนมสัการ “หลวงพอ่แช่ม” ที่ “วดัฉลอง ภูเก็ต” เป็น

วดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และ
หลวงพอ่ช่วง ซ่ึงเป็นที่เคารพสกัการะของชาวภูเก็ต 

 
 จากนั้นนําท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัภูเก็ต มีทศันียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดิน
ที่ได้รับความนิยม “แหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงในโครงการ
มหัศจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยที่สุดในประเทศ

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 2 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



ไทย 
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Andakira Reosrt Patong  ระดบั 4 ดาว ****   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)  ภูเกต็ – เกาะพีพเีล – พพีดีอน – เกาะไข่ - ด าน า้ชมปะการัง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เพือ่ลงเรือท่องเที่ยวแบบ Speed Boat (เรือเร็วมีความปลอดภยัสูง) มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะ
พพี ีเรือออกเดินทางสู่ “เกาะพ.ีพ.ีดอน” ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองฝ่ัง เดินทางถึงเกาะพี
พเีล นาํท่านผา่นชม “อ่าวมาหยา” สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ระดบัฮอลีวูด้เร่ือง The Beach เวิ้งอ่าววงพระจนัทร์ตดั
กบันํ้ าทะเลสีคราม เที่ยวชมทะเลใน ( Lagoon ) ที่ 
“อ่าวปิเละ” ชมนํ้ าทะเลสีเขียวมรกตตดักับภูเขา
หินปูนที่โอบลอ้ม ใหท้่านเล่นนํ้ า ดาํนํ้ าชมปะการัง 
และฝูงปลามากมายที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม ถํ้ า
ไวก้ิง หรือ ถํ้ าพญานาค ที่ไดรั้บการสัมปทานเก็บ
รังนกนางแอ่น   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินบน
เกาะพพีดีอน 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางต่อไปยงั “เกาะไข่” สถานที่ที่ไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ ๆ หนา้หาดเป็นแนวยาว ที่ผสมผสาน
กบัทรายขาว นํ้ าใสสะอาด ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นนํ้ า ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ภูเก็ต 

คํ่า อาหารม้ือคํ่า ใหท้่านอิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 
 

ที่พกั : Andakira Resort  Patong ระดบั 4 ดาว ****   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัที่สาม(3) ภูเกต็ – วดัพระใหญ่เขานาคเกดิ – จุดชมววิเขารัง - ซ้ือของฝาก – สนามบินภูเกต็ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลา เช็คเอา้จากโรงแรม นาํท่านสู่เขานาคเกิด สกัการะองคพ์ระใหญ่ “พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ต

มีความตั้งใจใหเ้ป็นองคพ์ระประจาํเมือง นาํท่านขึ้น “จุดชมวิวเขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไป
นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมววิเมืองกนั  
- แวะซ้ือของฝากช่ือดงัจากภูเก็ตถึงคนที่บา้น 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ไดเ้วลานาํท่านสู่สนามบินภูเก็ต 
เวลา.....น. เหินฟ้าสู่.....โดยสายการการบิน.........เที่ยวบินที่.............. 
เวลา....น. ถึงสนามบิน............โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 
*** หมายเหตุ  
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัเวลาเที่ยวบินที่ลูกคา้มาถึงภูเก็ต 
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสาย
การบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้มคัคุเทศกมี์
อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  
 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว  
ราคาเร่ิมตั้งแต่ มกราคม – ตุลาคม 

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 8-9 พกัเด่ียว  
7,900 5,600 5,400 5,200 1,500  

 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว  
ราคาเร่ิมตั้งแต่ พฤศจกิายน – ธันวาคม  

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 8-9 พกัเด่ียว  
8,400 6,100 5,900 5,700 2,000  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน พร้อมคนขบัชาํนาญทาง  
2. โรงแรมที่พกั 2 คืน 4 ดาว ระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
4. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  



6. ค่าทวัร์และค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.   ค่าตัว๋เคร่ืองบินเดินทางไป-กลบั สู่ภูเก็ต  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
3. ค่าทิปมคัคุเทศก ์/ ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน) 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 50 %/ท่าน ภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกดช่ือ

และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 50% หากแจง้ 

ระหว่าง 15 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้ได้
ชาํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 10 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาทวัร์ 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน ... ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

สอบถามเพิม่เติม: โทร 0874969977 ไลน์ไอดี: swtravel / บ.สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล 
 
 


