
 

 

 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบนิ DMK – HKT  SL770  09.15 – 10.40 น. 
    HKT - DMK SL769  16.00 – 17.25 น. 
 
รายละเอียดการเดนิทาง 

 

 

07.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคาร 2 ประต ู12 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับทา่น เช็คอินท่ีสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์ (นํา้หนกักระเป๋าโหลดได้ฟรี 10 กิโลกรัม และ หิว้ขึน้เคร่ืองได้อีก 7 กิโลกรัม) 

09.15 น. เหินฟ้าสูภ่เูก็ต ด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL770 

 (ไม่มีเจ้าหน้าที่บินไปกบัทา่นจากกรุงเทพ ลกูค้าบินเอง แตจ่ะมีเจ้าหน้าที่รับท่ีสนามบินภเูก็ต) 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินภเูก็ต เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทา่น จากนัน้นําทา่น เดินทางสูว่ัดพระทอง  
 - เดินทางถึง วัดพระทอง ให้ท่านได้กราบนมัสการพระผุด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจด้วยตํานาน

เร่ืองเลา่อนัศกัด์ิสทิธ์ิของพระพทุธรูปองค์ใหญ่ ซึง่โผลพ้่นขึน้มาจากพืน้ดินเพียงพระเกตุมาลา และ
ผดุขึน้มาจากพืน้ดินเพียงคร่ึงองค์ 

 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร....(1) 

โปรแกรมท่องเที่ยว ภูเกต็ 3 วัน 2คืน 

เที่ยวภูเกต็ ดาํนํา้ดูปะกรัง ชมปลาโลมา โดยสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ 

 วันแรก สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิภูเก็ต – วัดพระทอง (พระผุด) - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต –  
วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ 

  



 

 - หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดินทางสู ่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้ท่านได้เดินเลน่ถ่ายรูปตระเวน
ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ แบบชิโนโปรตุกีสท่ีย่านเมืองเก่า การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็น
เสนห์่ทางประวติัศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากท่านจะได้ช่ืนชมสถาปัตยกรรมดัง้เดิมอันงดงาม
ตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้ คน และได้เรียนรู้เร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์ของภูเก็ต อีกทัง้ยงัมีโอกาสได้ลิม้รสอาหารพืน้เมืองซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีเฉพาะถ่ิน
อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 - จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่วัดฉลอง นําทา่นไหว้พระคูบ้่านคูเ่มืองของคนภเูก็ต  
 

16.00 น.  นําทา่นเดินทางสูแ่หลมพรหมเทพ ชมพระอาทติย์ตกนํา้ที่สวยท่ีสดุ  
- ได้เวลานําทา่นเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม วาปา ภเูก็ต ในตัวเมืองภเูก็ต 

- เช็คอินเข้าห้องพกั / พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  - อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั 

 



 

 
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
08.00 น. รับทา่น เดินทางสูท่า่เรือฉลองเพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่เกาะราชา 
09.00 น. ออกเดินทางสู ่เกาะราชา โดยเรือเร็ว   
10.00 น. เดินทางถึงเกาะราชา ให้ทา่นดํานํา้ชมความงามของปะการังท่ีสวยติดอนัดบั 

- เดินทางสูดํ่านํา้ดปูะการัง และชมความงามรอบ ๆ  
- และให้ทกุทา่นได้สนกุสนาน กบัการเลน่นํา้ดปูะการัง พร้อมอุปกรณ์เลน่นํา้   

 
 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ห์บนเกาะ (3)  

13.30 น. นําทา่นเดินทางโดยเรือเร็ว สู ่เกาะไม้ท่อน เกาะช่ือดงัและประการังสวยงามท่ีสดุ 
   - เดินทางถึงบริเวณเกาะไม้ทอ่น เลน่นํา้ ดําผิวนํา้ ชมปะการัง  
   - ชมปลาโลมาที่นา่รัก บริเวณเกาะไม้ทอ่น (80 เปอร์เซ็นพบปลาโลมาหากท่านโชคดี)  

- จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่กาะเฮ ให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลน่นํา้บริเวณชายหาด 
- ได้เวลานําทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั  

17.00 น. เดินทางถึงที่พกั  
อิสระพกัผอ่นอธัยาศยั 

  - อาหารเย็น..อิสระตามอธัยาศยั - พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 วันที่ 2  เกาะราชา – เกาะไม้ท่อน – เกาะเฮ – ดาํนํา้ดูปะการัง – ชมปลาโลมา 

 



 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
10.00 น. เช็คเอาท์  

- นําทา่นเดินทางสู ่พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพทุธรูปประจําเมืองภูเก็ต 
เป็นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ท่ีประดิษฐาน ณ บนยอดเขานาคเกิด ภูเขาสงูในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเขานาคเกิด สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต มี
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และ ชาวต่างชาติขึน้มาชมความงามของพระพุทธรูป ร่วมทําบุญทางพุทธ
ศาสนา ชมวิวเกาะภเูก็ต เป็นจํานวนมาก 
 

 

 

 

 
 - หลงัจากนัน้แวะ ชมโรงงานมุกภเูก็ต 
12.00 น. อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

 - แวะซือ้ของฝากช่ือดงัของภเูก็ต ถึงคนท่ีบ้าน 

- ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินภเูก็ต 
16.00 น. นําทา่นเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เท่ียวบินท่ี SL769 

17.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
ขอบคุณครับ*************************************************ขอบคุณครับ 

 
อัตราค่าบริการ /ราคาต่อท่าน 

โปรแกรมท่องเที่ยวภเูก็ต 3 วัน 2 คืน 
 

2-3 ท่าน 
ราคา/ต่อท่าน 

 
4-5 ท่าน 

ราคา/ต่อท่าน 

 
6-7 ท่าน 

ราคา/ต่อท่าน 

 
8-9 ท่าน 

ราคา/ต่อท่าน 
โรงแรม วาปา ภเูก็ต ในเมืองภเูก็ต 

ห้องละ 2 ทา่น 
http://www.phuketvapahotel.com/  

 
5,900 บาท 

 
5,500 บาท 

 
5,300 บาท 

 
5,200 บาท 

 วันที่ 3 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี – โรงงานมุกภูเก็ต – ร้านของฝากภูเก็ต - สนามบนิภูเก็ต 
 

http://www.phuketvapahotel.com/


 

กรณีพักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

ราคาดังกล่าวรวมดงัต่อไปนี ้ 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ – ภเูก็ต – กรุงเทพ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (นํา้หนกักระเป๋าโหลดได้ 

10 กิโลกรัม) 
 ท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  
 คา่รถตู้ปรับอากาศนําเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ  
 คา่ทวัร์ และนําเท่ียวตามระบุในโปรแกรม 
 อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ไดรเวอร์ไกด์นําเท่ียวตลอดรายการ 
 นํา้ดื่มบริการตลอดรายการ 
 ประกนัภยัอุบติัเหตกุารเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท/ตอ่ทา่น/ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

ราคาดังกล่าวไม่รวมดังต่อไปนี ้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % (ถ้ามี) 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ถ้ามี) 
 คา่ทวัร์และคา่อาหารท่ีไม่ระบุในโปรแกรม 
 คา่ใช่จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 
 คา่ทิปให้คนขบัรถ (ตามความสมคัรใจของทา่น) 

 
การชําระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจําเป็นจํานวน 50 % บาท/ตอ่ทา่น สว่นท่ีเหลอืชําระทัง้หมดก่อน

การเดินทาง 7 วนั  

การยกเลิก   หากมีการยกเลกิจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัทํางานมิฉะนัน้บริษัทฯจะขอ
สงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด  

หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบินภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 
การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบติัเหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลงทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้ว ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่หลงัจากได้สํารองทวัร์และโรงแรมท่ีพกั
เป็นท่ีเรียบร้อยแตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการ
ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 
***การเดินทางด้วยสายการบินนัน้ ทางเราขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบราคาตั๋วใหม่อีกครัง้ เร่ืองจาก
ราคาที่นําเสนอนีนั้น้เป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน หากวันที่ท่านต้องการเดนิทางนัน้ ไม่มีตั๋วราคาโปรโมช่ัน ทาง
เราสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนวนัเดนิทางให้ท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบ*** 
 

ติดต่อได้ที่เพิ่มเตมิ บริษัท สมาร์ท เวิลด์ แทรเวิล จาํกัด (ใบอนุญาตนําเที่ยวเลขที่ 11/06821) 
42/37 หมู่  5 ซอยลําลูกกา 11  ถ. ลําลูกกา ต. คูคต อ. ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

โทร 087-496 9977 หรือ 02 987 7074-5 แฟ๊ก 02 987 5564 
อีเมลล์ smartworldholiday@yahoo.com  ไอดีไลน์: swtravel   

ขอบคุณครับ  
------------------------------------------------------------------------------------ 
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