
 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – วดัพระผดุ- ยา่นเมืองเก่า 
 

 

07.20 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 2  สายการบินไทยสมายล ์(WE) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอย

อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน 

QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทวัรเ์ท่ียวไทย”  วดัอุณหภูมิ  บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน   

*กรุณาเตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนโควดิ และบตัรประชาชน แสดง ณ  จุดเช็คอินเพ่ือเดิน

ทางเขา้จงัหวดัภูเก็ต* 

09.25 น. เหินฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต  โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE285 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชม.) 

http://bit.ly/2KweEwf�
http://bit.ly/2CmBC5B�
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10.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ตนําท่านนัง่รถตู ้

ปรบัอากาศ VIP  เดินทางสู่ วดัพระผุด พระพุทธรูปองค์

ใหญ่ ซ่ึงโผล่พน้ขึ้ นมาจากพ้ืนดินเพียงคร่ึงองคน์อกจากน้ี

ดา้นนอกพระอุโบสถ จะพบ "พิพิธภัณฑสถานวัดพระ

ทอง" อนัเป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุ ขา้วของเคร่ืองใช้

ของชาวภูเก็ต เช่น "จงัซุ่ย" เส้ือกนัฝนชาวเหมืองแร่ดีบุก 

รองเทา้ตีนตุกของสตรีเชื้ อสายจีน ท่ีตอ้งมัดเทา้ใหเ้ล็ก

ตามค่านิยมของสังคมสมยัน้ัน และของเก่าอีกมากมาย

เดินทางต่อไปยัง ย่านเมืองเก่าถ่ายภาพสุดชิคกับ

บรรยากาศของตึกสไตลช์ิโนโปรตุกีส 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฮิพ 108 เตี๊ยม 

(ม้ือท่ี 1) 

เมื่อได้เวลาอันสมควรนําคณะเขา้เช็คอิน ณ โรงแรม 

Four Points by Sheraton (4 ดาว)เชิญทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ํา เดินเล่น

ชายหาด หรือใช ้Facility ภายในโรงแรม เช่น ฟิตเนส นวดสปา วา่ยน้ํา หรือขี่จกัรยาน ฯลฯ 

 อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 พกัคา้งคือ ณ โรงแรม Four Points by Sheraton หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ภูเก็ต – เกาะพีพี - อ่าวมาหยา 
 

 

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 2) 

07.30 น.       พรอ้มกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 
08.30 น.       ถึงท่าเรือ มีบริการชา กาแฟ ขนม 

09.15 น.      ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี  เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะน้ีวา่ "ปูเลาปิอาปิ" 

คาํวา่ "ปูเลา" แปลวา่เกาะ คาํวา่ "ปิอาปิ" แปลวา่ตน้ไมท้ะเลจาํพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกวา่ 
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"ตน้ปีปี" ซ่ึงภายหลงักลายเสียงเป็น "พีพี" ซ่ึงไดช้ื่อวา่เป็นอาณาจกัรแหง่บุปผาใตส้มุทร 

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวหมู่เกาะน้ีส่วนใหญ่มาเพ่ือดาํน้ําดูปะการงัดอกไมท้ะเล และปลาหลากสีสนัท่ี

สวยงาม พรอ้มชม อ่าวมาหยา สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรเ์ร่ือง“เดอะบีช” ภาพยนตรส์ญัชาติ

องักฤษ ท่ีมีชือ่เสียงระดบัโลก และเป็นอ่าวท่ีผูค้นทัว่โลกต่างพดูถึงเดินทางต่อไปยงั อ่าวโละ๊ชามะ

เท่ียวชมความงดงามของเกาะ เดินทางต่อไปยงั อ่าวปิเละลากูน เล่นน้ํา สนุกสนานเพลิดเพลิน

หรือเลือกถ่ายภาพกบัเรือหางยาวเป็นท่ีระลึก 

13.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค (ม้ือท่ี 3) 

เดินทางต่อไปยงั อ่าวลิง ชมความน่ารกัของลิงและเพลิดเพลินกบัการเล่นน้ําท่ีหาดอนัสวยงาม 

 จากน้ันเดินไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะไข่นอก ซ่ีงเป็นเกาะท่ีสวยงาม และมีฝูงปลามากมาย หาด

ทรายขาวสะอาด  

16.30 น. ถึงท่าเรือ จากน้ันเดินทางกลบัสู่โรงแรมใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

   คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 พกัคา้งคือ ณ โรงแรม Four Points by Sheraton หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  ชอ้ปป้ิงของฝาก - กรุงเทพฯ 
 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

(ม้ือท่ี 4) 

12.00 น. เช็คเอา้สอ์อกจากโรงแรม  

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13.00 น.       พรอ้มกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม นําท่าน 

เดินทางสู่มา มาดบูวัคาเฟ่ คาเฟ่สไตลไ์ทย

ร่วมสมยั ท่ีมีจุดเด่นเป็นสวนบวัหลวงสายพนัธุ์

วคิตอเรียหรือบวักระดง้เหมาะแก่การเก็บภาพ
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สวยๆ หลงัจากน้ันออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ระหวา่งทางใหแ้วะซ้ือของฝาก

และของท่ีระลึก   

16.05 น.      เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE218  (ใชเ้วลาบิน 1.30 น.) 

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั  

                           ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบาง  

    รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยก่อน   

    เดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัราคา่บริการ 
 

ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

ท่านจา่ยเพียง 

รฐัออกให ้

รวม 

5,940 

3,960 

9,900 

 

2,000 บาท 

 

 

 

เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ ์

1. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”ของผูเ้ดินทาง 

มายงัแผนกจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจาํนวนเงินท่ีท่านตอ้งชาํระผ่าน “เป๋าตงั”  

3.  บริษัทจะดาํเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจา่ยใหท่้าน 40%  

     (ไม่เกิน5,000บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4.   เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.   ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควดิจากสถานพยาบาล   

      ตามท่ีแต่ละท่ีจงัหวดักาํหนด 

6.   ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีกาํหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึง   

     เป็นไปตามเงื่อนไขของรฐั 

7.   บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมูใ่นบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจา่ยในส่วนท่ีรฐัจา่ยให ้

8.   บริษัทไม่รบัผิดชอบคา่เสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

      การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.   บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นตํา่ ไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 
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อตัราคา่บริการน้ี รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

2. ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรบัอากาศ ค่าเรือ speedboat 

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าบริการน้ําด่ืม ผา้เยน็ ขนมขบเค้ียว เจลแอลกอฮอล ์และหน้ากากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 

6. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ และประกนัภยัทางทะเล 

 • จาํนวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

อตัราคา่บริการน้ี ไม่รวม 

1. ค่าทิป 

2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง   

          ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

4.  ค่าประกนัภยัธรรมชาติ ประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

5.  ค่าอาหารสาํหรบัท่านท่ีท่านเจ มงัสวริติั และอาหารสาํหรบัมุสลิม 

 

 

 

 

มาตรการท่องเท่ียววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือความปลอดภยั ท่องเท่ียวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตู ้โดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทําความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่าง

สมํา่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเมื่อตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ี

ปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจาํอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดทาํการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7.  ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามคาํแนะนําของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎเิสธการ

ใหบ้ริการกบัลูกคา้หากไมป่ฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควดิไดท้นัที 
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    บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2KweEwf
http://bit.ly/2CmBC5B
https://www.nexttripholiday.com/�
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