
 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ2300 BKK(สวุรรณภมิู) –HKT(ภเูกต็) 13.25 – 14.55 
VZ311 HKT(ภเูกต็) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.00 – 21.30 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานภเูกต็ – วดัฉลอง – ถ่ายรปูย่านเมืองเก่า PHUKET OLD 
TOWN –แหลมพรหมเทพ    ( -/L/D) 

 
11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ ( THAI VIET 

JET) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก

อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

เทีย่ง รบัประทานอาหารแบบ SET BOX 

13.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ ( THAI VIET JET) เทีย่วบนิที่

VZ2300ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง30นาท ี

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็จงัหวดัภเูกต็ 
15.20 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้ VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัฉลองหรือวดัไชยธารารามเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัภเูกต็ ก่อสรา้งขึน้ในช่วงตน้
ศตวรรษที ่19 เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัภเูกต็ นําท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก่้อตัง้วดั
ฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอยา่งยิง่ เนื่องจากมชีื่อเสยีงทางดา้นการปรงุ
ยาสมนุไพร และช่วยเหลอืชาวภเูกต็ต่อสูก้บัพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแรท่ีไ่ดก่้อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 
2419 เป็นวดัทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่ง
ยิง่ 



 
 พาท่านเดนิทางไปเชค็อนิสวยๆที ่ PHUKET OLD TOWN  ย่านเมืองเก่าภเูกต็ สุดคลาสสคิ ชมตกึชโินโปตุกสี 

หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมยัทีช่าวจนีและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้
มาในภเูกต็เพื่อทาํเหมอืงแร ่ทาํใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝัง่ตะวนัตกและตะวนัออกอยา่งลงตวั อาคาร
สวยๆ ทีค่วรไปกม็มีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรปูกบัหอนาฬกิาทีต่ ัง้ตระหงา่นสวยงามนัน่เอง โดยยา่นเมอืง
เก่านี้จะสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูอาคารบา้นเรอืนสวยๆ การเดนิชมยา่นเมอืงเก่าอนั
เป็นเสน่หท์างประวตัศิาสตรข์องเมอืงภเูกต็ 
นําท่านเดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเยน็ จดัเป็นหน่ึงในจดุชมอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดใน
เมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของเกาะภเูกต็ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่
ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ดัพลิว้ดา้นขวาเป็นหาด
ในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซา้ยจะมองเหน็หาดในยะซึง่เป็นหาดเลก็ๆ โดยทัว่ไป นกัท่องเทีย่วไมว่่าจะเทีย่วหรอื
พกัทีห่าดใด พอช่วงใกลเ้ยน็พากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวนัทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด 
มเีมฆน้อย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุ่งหญา้สทีองขึน้ปกคลุม
สวยงามมาก มองเหน็เกาะแกว้น้อย เกาะแกว้ใหญ่และเกามนั ส่วนในฤดฝูนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพ
เป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเหน็ฟองคลื่นสขีาว กระทบโขดหนิอยา่งงดงาม อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  



 
คํ่า รบัประทานอาหารณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY2 SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพีพี– อ่าวมาหยา–เกาะไข่    (B/L/-)            
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
07.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าเรือ ทวัรเ์กาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ 

 เดนิทางถงึ ท่าเรือSPEED BOAT ทาํการเชค็อนิและรบัอุปกรณ์ดาํน้ํา มบีรกิารเครือ่งดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง 
พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 

09.30 ออกเดนิทางจาก ท่าเรือ ไปยงั เกาะไข่ 
10.00 เดนิทางถงึ เกาะไข่เพื่อดาํน้ําดปูะการงัทีส่วยงามและฝงูปลาหลากสสีนัหรอืเพยีงพกัผ่อนบนชายหาด ออกจากเกาะ

ไขไ่ปเกาะพีพีดอนเพื่อเทีย่วชมที ่MONKEY BEACH คุณสามารถถ่ายรปูกบัลงิ แต่อยา่เขา้ใกลเ้กนิไป 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก 
 หลงัอาหารกลางวนัคุณสามารถเพลดิเพลนิบนชายหาด สามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยับนชายหาดขาวสะอาด 

และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุง่หน้าสู่เกาะพีพีเลเตรยีมกลอ้งของคุณใหพ้รอ้ม เพลดิเพลนิไปกบัการเทีย่วชมทีถ่ํ้า

ไวกิง้และกระโดดลงทะเลปิเลจากนัน้ล่องเรอืชม อ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  
หลงัจากถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรเ์รือ่ง THE BEACHในปี ค.ศ.1999 พกัผ่อนและเพลดิเพลนิในหน่ึงใน
สถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก! (หากเป็นช่วงอุทยานประกาศปิด จะไมไ่ดข้ึน้หาด ทางเรอืจะแล่นใหช้มววิแทน) 



 
17.00 เดนิทางกลบัถงึ ท่าเรือไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านกลบัทีพ่กัเพื่อผกัผ่อนตามอธัยาศยั 
คํ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
หมายเหต ุ: แพคเกจการดาํน้ําชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดกูาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณี

ไมส่ามารถดาํน้ําได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิค่าใชจ้า่ยในทุกกรณ ี
เนื่องจากเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด และอาจมกีาร ปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความ
เหมาะสม ทัง้นี้เพื่อคาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY3 ภเูกต็ - พงังา - ท่าเรือสรุะกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศลุกากร - ล่องเรือเท่ียวอ่าวพงังา – 

ถ า้ลอด – เขาพิงกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปันหยี – จดุชมวิวเสมด็นางชีบทีูค – ร้าน
ของฝากคณุแม่จู้ – ท่าอากาศยานภเูกต็ –กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  

 นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา เป็นจงัหวดัทีม่ภีเูขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต้ เดนิทางสู่ 
ท่าเรือสรุะกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศลุกากร นําท่าน ล่องเรือเท่ียวอทุยานแห่งชาติอ่าวพงังา ชม
ทวิทศัน์ของอ่าวพงังาทีจ่ะทาํท่านตื่นตาตื่นใจไปกบัหน้าผาหนิและเกาะทีม่รีปูรา่งแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนื
ใหญ่ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทยในปัจจบุนั พืน้ทีข่องอุทยาน
แห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน้ําของป่าชายเลน นําท่านนัง่เรอืผ่านไป
ยงั ถ า้ลอดเป็นภเูขาลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถํ้าทะเลทีก่ําเนิดจากแรงกดัเซาะของคลื่นทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถํ้า
กวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถํ้าทีส่วยงาม สามารถนัง่เรอืลอดผ่านถํ้าเขา้ออกได้
ทัง้สองดา้น เรอืขนาดเลก็สามารถแล่นผ่านไดแ้ต่จะลอดถํ้าไดเ้ฉพาะช่วงทีน้ํ่าลงเท่านัน้ 



 
จากนัน้ล่องเรอืมาที ่ เขาตาป ู เขาพิงกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หนัหน้ามองกลบัไปจะสามารถ
มองเหน็ผนืน้ําสเีขยีวกบัเขาตะปทูีม่องเหน็จากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม นําท่านถ่ายภาพเชค็อนิรปูสวยๆ เขาตาป ู
หรอืเกาะตาป ูหรอืเกาะเจมสบ์อนด์ เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยูใ่นทะเลบรเิวณ
ปากอ่าวพงังาเมือ่มองจากระยะไกลจะเหน็เป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปขูนาดยกัษ์ถูกตอกลกึลงไปในน้ํา นอกจากนี้ยงั
เป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีดูมาถ่ายทาํในปี พ.ศ. 2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง ( THE MAN 
WITH THE GOLDEN GUN) และไดร้บัการขนานนามอกีชื่อหนึ่งว่า JAMES BOND ISLAND นกัท่องเทีย่วสามารถ
ชมเขาตะปไูดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชมจากสนัดอนของเกาะเขาพงิกนั และไมส่ามารถขึน้ไปบนเกาะไดท้างเจา้หน้าที่
อุทยานไมอ่นุญาตใหน้กัท่องเทีย่วล่องเรอืเขา้ไปดเูขาตะปใูกล้ๆ โดยเดด็ขาด เนื่องจากส่วนทีจ่มอยูใ่ตท้ะเลถูกน้ํา
ทะเลกดัเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเลก็ลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เขาพิง
กนัภเูขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพงังา มลีกัษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจากภเูขาอื่นใดทัง้สิน้ โดยมี
ลกัษณะเป็นภเูขาสองลกูทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสู่ตนีเขา เกดิจากการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก 
คอืภเูขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรดุตวัตํ่าลง ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดมิเลก็น้อยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตก
ออกตัง้เอยีงพงิภเูขาลกูเดมิทีม่ลีกัษณะคลา้ยถูกของมคีมตดัเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสู่ตนีเขาแต่ยงัไมไ่ดถู้กแยกออก
จากกนักลบัถูกปล่อยใหย้งัคงแนบชดิตดิกนัจนถูกเรยีกว่า เขาพงิกนั  



 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี 

บ่าย เกาะปันหยีหรอืบา้นกลางน้ํา ชื่อนี้มทีีม่าเนื่องจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูนํ้าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปีก่อน เมือ่มา
เจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกนัรูว้่าเป็นสถานที ่เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน คาํว่า “ปัน
หย”ี แปลว่า “ธง” มลีกัษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมทีีด่นินิดเดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมสัยดิและกุโบว ์
ชาวเกาะส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมูบ่า้นแทบทัง้หมดดา้นหน้าของหน้าผาหนิปนูเหนือน้ําทะเล 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทาํประมงพืน้บา้น บนเกาะปันหยนีัน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามยั มสัยดิ รา้นคา้ 
รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่โลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึ
จาํหน่าย เช่น ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย กําไล แหวน ทีท่าํมา จากหอยมกุ และยงัมผีลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
อกี เช่น น้ําพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจดุพกัทานอาหาร นกัท่องเทีย่วมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัทีเ่กาะปันหย ี
นําท่านกลบัสู่ท่าเรอื อกีหนึ่งความ UNSEENบนเกาะปันหยี คอื สนามฟุตบอลลอยน้ํา แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่
ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตัง้ใจของเดก็ๆในชุมชน และประสบ
ความสาํเรจ็ควา้แชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ทาํใหส้นามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์อง
เกาะปันหยอีกีดว้ย 
จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมวิวเสมด็นางชี อยูบ่า้นเสมด็นางช ีเป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดจดุหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดั
พงังา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวพงังาไดอ้ยา่งสวยงาม จดุววิม ี2 จดุ จดุแรกคอื จดุชมววิเสมด็นางช ีซึง่
เป็นจดุชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตวัเสมด็นางช ีจะอยูถ่งึก่อนเสมด็นางช ีบตูคิ เลก็น้อย ขา้งบนมจีดุชมววิและทีพ่กัใน
รปูแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถดัจากจดุชมววิเสมด็นางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จดุชมววิของเสมด็นางชบีตูคิ ซึง่
ใหบ้รกิารในรปูแบบทีพ่กัทัง้แบบรสีอรท์และเตน็ท ์ส่วนนกัท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพ
บรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ ทวัรนํ์าท่านชมววิ จดุชมววิเสมด็นางชบีทูคี  อสิระถ่ายรปูเลอืกซือ้เครือ่งดื่มตาม
อธัยาศยั 



 
นําท่านแวะซ้ือของฝากกนัท่ี ร้านคณุแม่จู้ ของฝากเมืองภเูกต็  มขีองฝากขึน้ชื่อมากมายหลายอยา่ง เช่น น้ําพรกิ
กุง้เสยีบตําสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  

20.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ ( THAI VIET JET) เทีย่วบนิที่VZ311ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง30 นาท ี

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,500 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,500 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 2,500 

03 – 05 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
08 – 10 มีนาคม 2564 8,999 2,500 
19 – 21 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
22 – 24 มีนาคม 2564 8,999 2,500 



29 – 31 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
01 – 03 เมษายน 2564 8,999 2,500 
07 – 09 เมษายน 2564 8,999 2,500 
19 – 21 เมษายน 2564 8,999 2,500 
23 – 25 เมษายน 2564 9,999 2,500 

 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคาน้ีไมร่วมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON)คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน้ําดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรมค์่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทย

และชาวต่างชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่
รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิมดัจาํในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้าํการยกเลกิ การจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บัยอดเงนิตาม
เวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จาํนวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ



- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อทาํ
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่ง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้  

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์  (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดทาํการชัว่คราว หรอื กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยูก่บั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสาํหรบั 3 ท่าน หรอื ( TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณไีมม่ ีท่านจาํเป็นจะตอ้ง
ชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **  

 


