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เสน้ทางการเดนิทาง 
วันที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิภเูก็ต-ชโินโปรตกุสี

ชมเมอืงเกา่ภเูก็ต-ลอ่งเรอืยอรช์เกาะเฮ ชมพระ
อาทติยต์กดนิ 

วันที ่2 ภเูก็ต- ชมความงามหมูเ่กาะสมิลัิน-ดําน้ําชม
ปะการัง 

วันที ่3 วัดฉลอง-จดุชมววิสามอา่ว-แหลมพรหมเทพ-มา
ดบูัวคาเฟ่-รา้นคณุแมแ่มจู่-้สนามบนิภเูก็ต-
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

ทวัรเ์ทีย่วไทยภเูก็ต สมิลินั  
เรอืยอรช์เกาะเฮ 3 วนั 2 คนื 
สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VZ) 
 
 

ไฮไลท ์
ทีพ่กั 2 คนื ในเครอื Hilton 
ต ัว่เครือ่งบนิ กรงุเทพ-ภเูก็ต-กรงุเทพ 
รวมอาหาร 6 มือ้  
รถรบัสง่สนามบนิภเูก็ต  
ทวัรต์ามรายการ 

 

 

 

เดนิทาง :   04-06 ธนัวาคม 2564 
 10-12 ธนัวาคม 2564 

 

13,600 
โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

8,600 

ราคา 

บาท / ทา่น  

บาท / ทา่น  
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Day 
1 

 

กรงุเทพฯ 
- 

ภเูก็ต 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิตกึชโิน-โปรตกุสี-ลอ่งเรอืยอรช์คาตามารนั ไปยงัเกาะเฮ 
04.30 น. นัดพบ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์ 
06.15 น. เดนิทางสู่จงัหวดัภูเก็ต โดยสายการบนิเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบนิที่ VZ300 (BKK-HKT 06.15-

07.45) ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 
07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภเูก็ต  
08.00 น. นําทา่นชม ตวัเมอืงภเูก็ต ชมยา่นเมอืงเกา่ทีส่วยงามของภเูก็ต ตกึชโิน-โปรตกุสี อาคารทีเ่ป็น

รปูแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่ง จนีและโปรตเุกส ทีล่งตัวสวยงาม ทีม่อียูใ่หเ้ห็นในตัวเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นอาคารพาณชิย ์หรอืบา้นเป็นหลัง นําทา่น ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ําคา่ของ
เมือ่งภเูก็ต เหลา่ตกึเกา่ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน กลิน่อายของวัฒนธรรมทีย่ังมชีวีติของ "ยา่น
เมอืงเกา่" ตกึเกา่ภเูก็ตเหลา่นีไ้ดร้ับอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมแบบจนีผสมผสานกบัตะวันตกหรอืที่
เรยีกวา่สถาปัตยกรรมแบบ "ชโิน - โปรตกุสี" ชมทวิทัศนต์ัวเมอืงภเูก็ตจากเขารัง ชมทวิทัศนข์อง
เมอืงภเูก็ตจากยอดเขารัง เพลนิตาเพลดิใจกบัความงดงามของตัวเมอืงภเูก็ต 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
12.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอือา่วฉลอง เมือ่เดนิทางถงึทา่เรอือา่วฉลอง มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 
13.00 น. ออกเดนิทางจากทา่เรอืโดยเรอืยอรช์คาตามารนั ไปยงัเกาะเฮ 
13.30 น. ถงึ เกาะเฮ พักผอ่นตามอธัยาศัยบนชายหาด เชน่อาบแดด วา่ยน้ํารมิหาด หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรม

ทางน้ํา เชน่ดําน้ําลกึ เรอืลากรม่ เรอืกลว้ย (กจิกรรมทางน้ําไมร่วมในราคาโปรแกรมทัวร)์ 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่บนเรอื (มือ้ที2่) พรอ้มชมบรรยากาศ ความสวยงามในทอ้งทะเล 

18.30 น. เดนิทางออกจากเกาะเฮ สูท่า่เรอือา่วฉลอง พรอ้มชมบรรยากาศพระอาทติยต์ก 
19.00 น. กลับถงึทา่เทยีบเรอือา่วฉลอง อาบน้ําเปลีย่นเสือ้ผา้ 
20.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Double Tree By Hilton Phuket Banthai Resort หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 
2 

 

สมิลินั 
วนัที ่2 ภเูก็ต-ชมความงามหมูเ่กาะสมิลินั-ดาํนํา้ชมปะการงั 

05.30 น. บรกิารอาหารเชา้ แบบ Set Box (มือ้ที ่2) รับอาหารทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
05.40- 06.00 น. รถตูร้ับทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืทบัละม ุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.00 น. ถงึทา่เรอื ทําการเชค็อนิและรับอปุกรณ์ดําน้ํา มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์
09.30 น. ออกเดนิทางจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่หมูเ่กาะสมิลินั โดยเรอืเร็ว (Speed Boat) 
 ดําน้ําจดุแรกชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล ดฝูงูปลาและปะการังหลากสสีนัที ่เกาะ 6 หรอื เกาะ 7 

 เดนิทางถงึ เกาะ 4 (เกาะเมีย่ง) ทา่นสามารถสํารวจเสน้ทางบนเกาะ, ดําน้ําตืน้หรอืเลน่น้ําหนา้หาด 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Set Box (มือ้ที ่3) 

 หลังรับประทานอาหาร ออกเดนิทางจากเกาะ 4 ไปดําน้ําตืน้ที ่เกาะบาง ู(เกาะ9) ที ่ครสิตม์าส
พอยท ์(Christmas Point) จดุไฮไลทข์องนักดําน้ําตืน้ทีม่สีว่นใหญจ่ะเจอเตา่ตนุวา่ยน้ําเลน่
บรเิวณนี ้ มปีะการังทีน่่าดชูมและความหลากหลายของเหลา่ปลาสสีนัสวยงาม 

 เดนิทางสู ่เกาะสมิลินั(เกาะ8) ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศแบบพาโนรามาววิจากหนิเรอืใบสญัลักษณ์
อนัโดดเดน่แหง่ทะเลสมิลัิน มองลงมาเห็นน้ําทะเลสฟ้ีาใส สามารถมองเห็นทัง้อา่วโดนัลดักเบย ์
(Donald Duck Bay) ใหท้า่นไดอ้สิระเลน่น้ําหรอืพักผอ่นตามอัธยาศัยบนชาดหาดอนัสวยงาม 

 
15.30 น. ออกเดนิทางจาก หมูเ่กาะสมิลัิน เพือ่เดนิทางกลับทา่เรอืทับละม ุ
17.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืทับละม ุ และสง่ทา่นเดนิทางกลับไปยังโรงแรมทีพ่ักโดยสวัสดภิาพ 
คํา่ อสิระอาหารตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort 
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Day 
3 

 

City Tour 
- 

กรงุเทพฯ 
วนัที ่3 ภเูก็ต-วดัไชยธาราราม(วดัฉลอง)-พระจนัทรเ์สีย้ว-ชมววิสามอา่ว -แหลมพรหมเทพ-มา ด ู

บวั-รา้นคณุแมจู่-้สนามบนิภเูก็ต-กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัไชยธาราราม(วดัฉลอง) ใหท้า่นไดส้กัการะ หลวงพอ่แชม่ พระเกจอิาจารย์
ชือ่ดังของชาวภเูก็ต และเป็นทีนั่บถอืของนักทอ่งเทีย่วตา่งๆ รวมทัง้ชาวตา่งชาต ิชมกฏุจิาลอง ของ
หลวงพอ่แชม่ กราบนมัสการรปูปั้นเหมอืนหุน่ขีผ้ ึง้ และสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุใน พระมหาเจดยี์
พระจอมไทย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่)  
13.00 น. ผ่านหาดราไวยจ์ุดชมววิสามอา่วแบบ “พระจนัทรเ์สีย้ว” จุดชมววิสามอา่ว เป็นจุดชมทวิทัศน์ยอด

นยิม นักท่องเทีย่วนยิมมาแวะพักชมทวิทัศน์ทีน่ี การชมทอ้งทะเลจากมุมสงูหรอื bird’s eye view 
ใหอ้ารมณ์และบรรยากาศทีต่า่งกบัการยนืชมววิหนา้หาด 

 จากนัน้นําทา่นชม แหลมพรหมเทพ จดุชมววิทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ต ชมทวิทัศนข์องแหลมพรหม
เทพ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลอนัดามัน เชญิทา่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 นําทา่นเยอืนคาเฟ่สดุชคิ หนึง่เดยีวของจังหวัดภเูก็ต มา ด ูบวั คาเฟ่สระบัวทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากใน
หมูนั่กทอ่งเทีย่ว เรยีกไดว้า่เป็นคาเฟ่สไตลไ์ทยรว่มสมัยแนวใหม ่พรอ้มใหท้กุทา่นมาสมัผัสความ
อลังการของสระบัวและอาหารแสนอรอ่ย ทีค่ณุไมค่วรพลาด 

 อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของภเูก็ตที ่รา้นคณุแมจู่ ้อาทเิชน่ ขนมเตา้สอ้ แกงไต
ปลาน้ํา แกงไตปลาน้ํา  เป็นตน้ 

19.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภเูก็ต 
22.00 น. เดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียตเจ็ทแอร ์เที่ยวบนิที่ VZ313 (HKT-BKK 22.00-23.30)  

ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 
23.30 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิารเร ิม่ตน้ (บาท/ทา่น) 

เดนิทาง  พกัหอ้งละ่ 2-3 ทา่น 
ราคาเร ิม่ตน้ 

พกัเดีย่ว 
ราคา/ทา่น 

04-06 ธนัวาคม 2564 13,600 บาท /ทา่น 2,500 บาท/ทา่น 
10-12 ธนัวาคม 2564 13,600 บาท /ทา่น 2,500 บาท/ทา่น 

สว่นลดโครงการทัวรเ์ทีย่วไทย 5,000 บาท  เหลอืเพยีง  8,600 บาท/ทา่น 
 

*บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจน
ทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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การจองทวัรแ์ละสํารองทีน่ ัง่ (โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย) 
 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง  
2. กรณุาสง่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง

อยา่งตํา่ 10 วัน   
3. รายการทัวรเ์มือ่ชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 
4. ชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ไมม่กีารชําระมัดจํา 
5. ไมส่ามารถเลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได ้
6. โปรแกรมทัวรอ์าจมกีารสลับลําดับการเทีย่วเพือ่ความเหมาะสม 
7. รับชําระดว้ยแอฟพลเิคชัน่ เป๋าตัง เทา่นัน้ 
8. ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีทีไ่มไ่ดร้ว่มทรปิในบางวัน 

 
หมายเหต*ุเมือ่ลกูคา้ดําเนนิการชําระเงนิคา่ทัวร ์60% กบัทางบรษัิทแลว้ จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลง หรอื
ยกเลกิการเดนิทางได ้และสทิธขิองลกูคา้ในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิน้สดุลง และไมส่ามารถ
นํากลับมาใชส้ทิธไิด ้
** กรณีรัฐบาลมคํีาสัง่ระงับการเดนิทาง อนัเนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิใหก้บันักทอ่งเทีย่ว โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ตามประกาศ
คณะกรรมการธรุกจินําเทีย่วและมัคคเุทศก ์เรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนื
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ.2563 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดสายการบนิสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VZ)  
2. คา่รถรับ-สง่สนามบนิภเูก็ต และทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักได ้2 ทา่น) / กรณีพักเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
4. คา่อาหาร 4 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
5. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
6. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
7. พนักงานขบัรถทีค่อยดแูลระหวา่งการเดนิทาง 
8. คา่ประกนัอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ไมร่วมน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง   
คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว  
( หากทา่นตอ้งการซือ้น้ําหนักกระเป๋าเพิม่ รบกวนแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่น 48 ชัว่โมง ) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

3. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
4. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชําระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ วันทีม่ซีติีท้ัวร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  QQHKT-VZ0001 ทวัรเ์ทีย่วไทย ภเูก็ต สมิลินั เรอืยอรช์เกาะเฮ 3 วนั 2 คนื สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์(VZ) 

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


