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06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ  เคานเ์ตอร ์ F ประต ู 3  เคานเ์ตอรส์ายการบิน

ไทยสมายล ์(WE) โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

*** เสิรฟ์ของว่างจาก ไรนน์ชิ ทราเวล ระหว่างรอเช็คอิน *** 

08.00 น.   บินจากกรงุเทพฯ สูภ่เูก็ต เที่ยวบินท่ี

09.25 น. ถึงสนามบินนานาชาตภิเูก็ต หลงัจากไดส้มัภาระทัง้หมดแลว้ 

น าท่านเดินทางสูเ่สม็ดนางชี เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวนา่เช็กอินของพงังา ส าหรบัไฮไลตท่ี์

นา่สนใจของการมาเที่ยวท่ีนี ่นัน่คือ การไดส้มัผสักบัจดุชมวิวที่ตัง้อยู่บนยอดเนนิเขา มองเห็น

ภาพความสวยงามของธรรมชาตกิวา้งไกลสดุสายตา มองเห็นวิวอ่าวพงังา ลอ้มรอบดว้ยภเูขา

หินปูนนอ้ยใหญ่ มองไปมองมาก็เหมือนภาพวาดท่ีมีธรรมชาตเิป็นผูบ้รรจงสรา้งสรรคอ์ย่างมี

เอกลกัษณไ์มซ่ า้ใคร

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นเสม็ดนางชี

รา้นอาหารไทยโดยแท ้รสชาตจิดัจา้น กลมกลอ่ม ที่นีน่อกจากอาหารอร่อยแลว้ ท่านจะไดน้ัง่

ทานอาหารที่บรรยากาศหลกัลา้น สมัผสัทัง้ขนุเขา ทะเล และความสวยงามของอ่าวพงังา

กรงุเทพฯ – ภเูก็ต –เสม็ดนางชี

รา้นเสม็ดนางชี บทีูค– นวดสปา 

โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั ภเูก็ต - รา้นอาหารอควา



14.30 น. น าท่านเขา้ผอ่นคลายท่ี สปา  โดยการนวดน า้มนัในหอ้งสปาแบบสว่นตวั 

ท่านจะร ูส้ึกสบายตวัและไดพ้กัผอ่นจากการเดินทาง ( 60 นาที )

16.00 น. เขา้ท่ีพกั INTERCONTINENTAL PHUKET HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารอิตาเลียน ( ACQUA RESTAURANT )

(รบัประกนัความอร่อยกรูยูอดนกัชิม อนัดบัหนึง่ของเมืองไทย  มล. ภาสนัต ์สวัสดิวัตน ์)

ชิมสดุยอดอาหารอิตาเลียนท่ีไดร้บัการจดัล าดบัว่า เป็นอิตาเลียนอนัดบัหนึง่ของภเูก็ต

ปรงุโดยเจา้ของที่เป็นเชฟอิตาเลียน 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

09.00 น. วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม วัดคูบ่า้นคูเ่มืองที่มีชื่อเสียงของภเูก็ต  แวะนมสัการ 

หลวงพ่อแชม่ เลา่กนัว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นัน้ถึงกบัมีผูท่ี้รอปิดทองตามแขนและขาของท่าน

จนแลดเูหลืองอร่ามไปทัว่ราวกบัปิดทองพระพทุธรปูและแมว่้าหลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นเวลา

นบัหนึง่รอ้ยปีมาแลว้ก็ตาม เร่ืองรวมถึงความศักดิ์สิทธ์ิ งามความดีของหลวงพ่อแชม่แห่ง

วัดฉลองเป็นที่พึ่งให ้แกช่าวบา้น พระมหาเจดีย ์พระจอมไท เจดียท์ี่สรา้งเสร็จสมบรูณเ์มื่อไมน่าน 

อยู่ทางดา้นหลงัของวัด ภายในเงยีบสงบ ชัน้แรกจะเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรปูปรางคต์า่ง   

และบริเวณดา้นขา้งผนงัเป็นภาพวาดพทุธประวัตขิองพระพทุธเจา้ ตอนประสตู ิตรสัร ู้ ปรินพิาน 

ท่ีงดงามมาก ขึน้ไปดา้นบนสดุจะเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาต ุ

วดัฉลอง – ลอ่งเรอืคนัทามารนั

เกาะไขน่อกและเกาะไขน่ ุย้– กิจกรรมทางน ้า

ชมพระอาทิตยต์กจากเรอืคนัทามารนั



11.00 น. น าท่านเดินทางสูท่างเรือวิสิษฐพ์นัวาเพื่อขึน้เรือ ANDAMAN PASSION สดุเอ็กซค์ลซีูฟ 

เรือคนัทามารนัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ท่านจะไดด้ื่มด า่บรรยากาศสดุ อลงัการบนเรือ

คนัทามารนัท่ีหรหูรา  ดีไซนร์ะดบัโลก พาทกุคนรบัลมชมวิวทะเลอนัดามนั

12.30 น. เรือออกเดินทางไปยงัเกาะไขน่อกและเกาะไขนุ่ย้

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 น. เดินทางถึงเกาะไขน่อก และเกาะไขนุ่ย้ ทัง้ 2 เกาะ มีลกัษณะคลา้ยไขด่าวเมื่อมองจากมมุสงู

จึงไดช้ื่อว่าเกาะไข ่มีชายหาดเล็ก  หาดทรายขาวลอ้มรอบเกาะ

14.30 น. ระหว่างการลอ่งเรือ แวะถ่ายภาพความงดงามทะเลอนัดามนัที่สวยไรท่ี้ตเิทียมทาน  ใหท้่านได้

พกัผอ่นและสนกุกบักิจกรรมทางน า้ อาทิ เชน่ สไลดเ์ดอร ์แพดเดลบอรด์ แพยางลอยน า้ หรือด า

น า้ตืน่เพ่ือชมปะการงั

17.00 น. เดินทางกลบัไปยงัท่าเรือ พรอ้มบริการอาหารเย็น แบบบพุเฟต์

ระหว่างทางชมวิวพระอาทิตยต์ก พรอ้มสนกุสนานไปกยัแสง สี เสียง โดย DJ บนเรือตลอดการ

เดินทางกลบัเขา้ฝัง่

19.00 น. เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐพ์นัวา

เขา้ท่ีพกั INTERCONTINENTAL PHUKET HOTEL ( 5 ดาว) หรือเทียบเท่า



เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

09.00 น. น าท่านเขา้สู ่ย่านเมืองเกา่ภเูก็ต อาคารสไตล ์“ชิโนโปรตกุีส” ท่ีผสมผสานเอาความเป็นศิลปะ

ตะวันตกและตะวันออกเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลกัษณท่ี์โดดดน่ของเมืองภเูก็ต

และไฮไลทข์องย่านเมืองเกา่คือการไปถ่ายรปูกบัศิลปะบนก าแพงหรือสตรีทอารต์ ท่ีมีกระจายอยู่

บนฝาผนงัของถนนดีบกุ ถนนพงังา และถนนกลาง โดยใชช้ื่อโครงการนีว่้า F.A.T. PHUKET

(FOOT ART OLD TOWN) มีศิลปินทัง้ไทยและตา่งชาตริ่วมกนัวาดภาพบนผนงั ใหค้วามร ูส้ึก

เหมือนเดินอยู่ท่ีปีนงั หรือ ฮาจิเลน สิงคโปร์

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นตูก้บัขา้ว

(รบัประกนัความอร่อยโดยกรูยูอดนกัชิม อนัดบัหนึง่ของเมืองไทย มล.ภาสนัต ์ สวัสดิวตน)์

ยา่นเมืองเกา่ – รา้นต ูก้บัขา้ว

TRICKEYE MUSEUM – รา้นของฝากแมจ่ ู้

กรงุเทพฯ



13.00 น. เขา้ชม TRICKEYE MUSEUM โลกสี่มิตท่ีิทนัสมยั ท่ีสดุในโลก ท่ีท่านจะสนกุสนานในการถ่ายรปุทัง้

ภาพนิง่และวีดีโอดว้ยมือถือของท่านท่ีท่านจะประทบัใจ

14.30 น. น าท่านแวะซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองขนมของฝาก รา้นขนมของฝากแม่จ ู ้ รา้นขายสินคา้พ้ืน เมืองของ 

ภเูก็ตท่ีมีชื่อเสียง อาทิ เช่น น ้าพริกกุง้เสียบในแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็น น ้าพริกกุง้เสียบต าสด   

น า้พริกกุง้เสียบผัดมะขาม น า้พริกกุง้เสียบเขม้ขน้ น า้พริกกุง้เสียบรสดั้งเดิม ขนมเตา้ซอ้ไสเ้ค็ม   

แกงไตปลา ขนมงาพอง ปลาหมึกบดหวานกรอบ ปลาหมึกสมุนไพร ปลาหมึกรสลาบ 

กระหร่ีปัป๊จ๋ิวไสส้ปัปะรด

16.00 น.  เดินทางสู ่สนามบินภเูก็ต หลงัจากท่ีท่านเช็คอินและโหลดกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ใหท้่านไดพ้กัผอ่น 

ตามอธัยาศัยท่ี LOUNGE ของทางสายการบินบางกอกแอรเ์วย์

18.00 น.   บินจาก ภเูก็ต  สูก่รงุเทพฯ  เท่ียวบิน   PG

19.25 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 



**** ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกที่ประกาศโดย

สายการบิน  ทางบริษทัฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบิน ****

อตัราน้ีรวม

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเคร่ืองบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง  ตามรายการ      * ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง

* ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 20 กก. )

* ค่าทิปคนขบัรถ                                 * ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ  100,000 บาท

อตัราน้ีไม่รวม

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง

* ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 %

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ซักรีด

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนยีมในการเดินทางทอ่งเที่ยวทีน่กัท่องเที่ยวทัว่โลกยึดถือ

ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั

การช าระเงิน    1) ทางบริษทัฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 10,000  บาท/ท่าน

2) ส่วนที่เหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ

3) ท่านที่ตอ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนกังานขายทราบล่วงหนา้มฉิะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษยีอ้นหลงั

การยกเลิก

- ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ าทกุกรณี

- กอ่นเดินทางภายใน 15 วันท าการ บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร์

- หลงัเดินทาง 15 วันท าการ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได้

หมายเหต ุ       

1) รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น

2) หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 

หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

3) บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด   ที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้

4) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวตา่งประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายตา่ง   ที่อยู่

เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่ง ฯลฯ  และ

การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 

5) เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้

ราคาทวัร ์BEYOND STAYCATION CATAMARAN CRUISE PHUKET (PRIVE)

รายละเอียดราคา

กร ุป๊เล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ท่ีนัง่ กร ุป๊เล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ท่ีนัง่

4 6 8 ท่านขึน้ไป 4 6 8 ท่านขึน้ไป

ตัว๋เคร่ืองบิน ไมร่วม ไมร่วม ไมร่วม รวม รวม รวม

หัวหนา้ทวัร ์(ท่าน) 1 1 1 1 1 1

จ านวนวนัท่องเที่ยว 

(วนั)
3 3 3 3 3 3

ราคา 

(บาทตอ่ท่าน)
24,900 22,900 20,900 29,900 27,900 25,900


