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วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

19.30 น. พรอ้มกัน ณ สถานีขนสง่สายใตใ้หม่ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และ
มัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง (กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย 
เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทางมาไมท่นัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นื
คา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นส าคญั) 

  
 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัตรงั (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

 

วนัทีส่อง ตรงั - ทา่เรอืปากเมง - ด าน า้ทะเลตรงั - เกาะมกุ - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชอืก - ตลาดชนิตา 

 

06.00 น. เดนิทางถงึ จงัหวดัตรงั ใหเ้วลาทา่นแวะท าธุระสว่นตัว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ พเิศษ! เมนู หมยูา่งเมอืงตรงั 

 

 
 

ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากเมง เพือ่ออกเดนิทางชมบรรยากาศของทอ้งทะเลตรังทีร่ายลอ้มดว้ยเกาะตา่งๆ มากมาย  



 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ เกาะมุก นับว่าเป็นหนึ่งในที่

เทีย่วแบบ Unseen Thailand ของตรังทีไ่มค่วร

พลาดเลยจรงิๆ เกาะมกุเป็นเกาะทีใ่หญ่เป็นอันดับ

ที ่3 ของทอ้งทะเลตรัง แบง่เป็น 2 ฝ่ัง คอื ชายฝ่ัง

ดา้นตะวันตกซึง่เป็นทีต่ัง้ของถ ้ามรกตที่มีความ

งดงามตระการตา ฝ่ังนี้จะไม่มชีายหาดและทีพั่ก

ใดๆ ส่วนอกีฝ่ัง คอื เกาะมุกฝ่ังดา้นตะวันออก ซึง่

เ ป็นที่ตั ้ง ของหมู่ บ า้นชาวประมง  รีส อ ร์ท 

รา้นอาหาร และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มี

ชายหาดที่สวยงาม และน ้ าทะเลใหล้งเล่นน ้ า

หลายหาด เกาะมุกยังคงสงบเงียบ คงความเป็น

ธรรมชาต ิและวถิชีวีติของชาวเกาะ ท าใหเ้กาะมกุ

ดูมเีสน่หเ์อามาๆ ส าหรับนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ชอบ

ความวุน่วายใดๆ เพราะแมจ้ะเปิดใหท้อ่งเทีย่ว แต่

ว่าวถิีชวีติของชาวบา้นบนเกาะ ก็ยังคงด าเนิน

ตอ่ไปใหเ้ราไดช้ืน่ชม  

 

 

 
 

 จากนั้นพรอ้มลอยตัวเขา้สู่ ถ า้มรกต ปากทางเขา้ถ ้าจะเป็นโพรงเล็กๆ เตรียมตัวใส่ชชูพีเพื่อลงน ้าต่อแถวกันเขา้ไป

ภายในถ ้า มรีะยะทางประมาณ 80 เมตร บรเิวณปากทางเขา้ถ ้าจะมแีสงจากภายนอกสะทอ้นกับน ้าภายในถ ้า ท าใหเ้ห็น

น ้าเป็นสเีขยีวมรกตดแูปลกตาและสวยงามเป็นอยา่งยิง่ เมือ่พน้ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึง่จะเห็นหาดทรายขาวสะอาด



ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูชนั ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้าลักษณะเหมอืนปลอ่งภเูขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้ง

ไว ้

 
หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงัและถ า้มรกต ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดูกาล 
และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไมส่ามารถน าเรอืออกไปด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้า่นทราบไดล้ว่งหนา้ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิง์ดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้
ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้
เป็นส าคญั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื  
 

ออกเดนิทางมุง่สู ่เกาะกระดาน เกาะทีเ่รียกไดว้่าสวยทีส่ดุของจังหวัดตรัง หนึ่งในเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวตัดกับสฟ้ีา

ของน ้าทะเลอันใสแจว๋ เหมอืนไดว้า่ยน ้าอยูใ่นสระวา่ยน ้าสว่นตัวขนาดยักษ์ เรอืจะจอดใหข้ ึน้ไปถ่ายรูปทีร่มิหาด และเรอื

จะพาไปด าน ้าบรเิวณจุดด าน ้าของเกาะกระดาน พรอ้มหยอกลอ้กับหมู่ปลาหลากหลายพันธุ์ และปะการังชนิดต่างๆ 

นอกจากนี้ยังเป็นเกาะทีอ่ดุมไปดว้ยสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็นตน้ไมห้รอืชัน้หนิทีส่วยงามแปลกตาแปลกใจ 

มากมาย เป็นเกาะที่สวยงามในทางธรรมชาตจินไดรั้บความสนใจมากขึน้ในระดับ ประเทศเพราะมีการเขา้ส ารวจ

ธรรมชาตเิป็นประจ า 

 

จากนัน้มุง่หนา้สู ่เกาะเชอืก มลีักษณะเป็นเป็นเกาะหนิเล็กๆ ไมม่หีาดทราย ระหวา่งสองเกาะนี้เคยมปีะการังออ่น หลาก

สอียู่มากมาย และมกีระแสน ้าเชีย่วจงึตอ้งจับเชอืกไว ้แต่ปัจจุบันนั้นไดไ้ปพาไปดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และ

ปลานีโม ่ซึง่เวลาน ้าลงจะไดด้ าน ้าฝูงปลาอยา่งใกลช้ดิ 



 

 

  น าทา่นกลับสู ่ทา่เรอืปากเมง พรอ้มน าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่กโดยสวัสดภิาพ 

จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปที ่ตลาดชนิตา แหลง่เดนิเลน่ชลิๆ มาพรอ้มกับบรรยากาศผ่อนคลายยามค า่คนื อาคารจะเป็นตู ้

คอนเทนเนอรท์ีม่กีารตกแตง่อยา่งทันสมัย มกีารจัดสรรพืน้ทีไ่ดอ้ย่างลงตัว จดุเดน่ของตลาดคอื การตกแตง่ทีท่ันสมัย 

และยังเป็นแหลง่รวมอาหารหลากหลายยามค า่คนืทีไ่มค่วรพลาดในราคาไมแ่พง และมกีารจัดสรรพืน้ทีโ่ตะ๊เกา้อีส้ าหรับ

ลูกคา้ทีไ่ดซ้ือ้อาหารมาน่ังทานไดอ้ย่างสะดวกสบาย ถือไดว้่ารวมไวทุ้กอย่างในทีท่ีเ่ดยีว ภายในตลาดชนิตามจีดุให ้

ถ่ายรูปอยู่มากมาย ไฮไลทย์อดนิยมส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยก็คอืรูปปั้นของ The Beatles อดตีนักรอ้งร็อกแอนด์

โรลจากเมอืงลเิวอร์พูล ประเทศอังกฤษ หากใครไดม้โีอกาสไปตลาดชนิตาแลว้ละก็ไม่ควรพลาดเก็บรูปเอาไวเ้ป็นที่

ระลกึ 

 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิงและถา่ยรปูตามอยัาศยั ** 

 

พกัที ่ MAISON DE CHEER หรอืระดบัเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม สถานรีถไฟกนัตงั - สถานรีกั - วดัภเูขาทอง - ถ า้เลเขากอบ - น ัง่รถตุก๊ตุก๊หวักบ ซติ ีท้วัรเ์มอืงตรงั - ภเูก็ต 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟ

กนัตงั สถานีรถไฟทีม่คีวามสวยงาม

คลาสสกิ ทีน่ี่เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่

อายุกว่า สถานีแห่งนี้ยังส าคัญดว้ย

การทีเ่ป็นสถานีรถไฟสดุสาย ส าหรับ

ทางรถไฟสายใตฝ่ั้งทะเลอันดามันอกี

ดว้ย สถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟ

กันตังจะเป็นอาคารไมช้ัน้เดียวทรง

ปั้นหยา ยังคงแบบฉบับตัง้แตใ่นสมัย

รัชกาลที ่6 และมกีารทาสเีหลอืงสด

โดดเด่น กาลเวลาผ่านไปสีเหลือง

อาจจะดูซดีลงไปบา้งแต่ก็ใหอ้ารมณ์

วนิเทจสุดๆ ใครมาเทีย่วตรังตอ้งไม่

พลาดแวะมาถ่ายรูปกับแลนด์มาร์ค

สุดคลาสสคิแห่งนี้สักครัง้ ในบรเิวณ

สถานียังมรีา้นกาแฟน่ารักๆ โดยมชีือ่

สุดเก๋ว่า สถานีรกั ใหแ้วะพักจิบ

กาแฟชลิๆ ตัวรา้นออกแบบตกแต่ง

สไตลว์นิเทจไดอ้ย่างกลมกลนืกับตัว

สถานีรถไฟ (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ภายในรา้น) 

 

จากนัน้เดนิทางไปยัง วดัภเูขาทอง ซึง่วัดภเูขาทองเมอืงตรังตา่งจากวัดภเูขาทองทีก่รุงเทพฯ เพราะมพีระพูทธรูปทีม่ี

ศลิปะทีเ่ป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ น่ันก็คอื “พระพุทธรูปทรงเทรดิมโนราห”์ และมพีระอโุบสถทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม

เป็นอยา่งยิง่ สรา้งข ึน้โดยใชก้ระจกเงาลอ้มรอบอกีทัง้ยังมกีารจ าลกึเรือ่งราวต านานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพระพุทธศาสนา

ลงบนหนิตา่งๆ นับวา่เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงทีช่าวตรังใหค้วามเคารพเลือ่มใส 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้เลเขากอบ ความมหัศจรรยท์ีไ่ม่ควรพลาด เพราะถ ้าแห่งนี้ถือว่าเป็นถ ้าน ้าลอดทีม่ี

ระยะทางยาวมากกว่า 4 

กิโลเมตร ถ ้ าเล เป็นถ ้ า

ใหญ่ทีม่นี ้าไหลผ่านตลอด

ถ ้ า โดยประกอบดว้ยถ ้ า

ต่างๆ หลายถ ้า อยู่ภายใต ้

ภเูขากอบ ซึง่สภาพภายใน
ถ ้าเขากอบก็ยังมหีนิยอ้ยที่

แตกตา่งไปจากถ ้าอืน่ๆ คอื 

มหีนิยอ้ยประเภททีเ่รยีกว่า 

ห ล อ ด หิน ย ้อ ย  ( Soda 

straw) อยู่เป็นจ านวนมาก 

ทีแ่สดงถงึชว่งของการเกดิ

เ ป็นหินยอ้ยในระยะตน้ 

ถ ้ า เ ล เขากอบมีโถงถ ้ า

มากมายหลายถ ้า ดังนี้ ถ ้า

คนธรรพ์ ถ ้ ารากไทร ถ ้ า

เจา้สาว ถ ้าลอด หรือ ถ ้า

มั ง ก ร ที่ เ ป็ น  Unseen 



Thailand โดยผูท้ีต่อ้งการเขา้ไปเทีย่วทีถ่ ้าเลเขากอบจะตอ้งน่ังบนเรือแลว้ลอดถ ้าเขา้ไป ดา้นในจะมหีนิงอกหนิยอ้ยที่

งดงาม ไฮไลทข์องการเทีย่วถ ้าแห่งนี้คอืการนอนราบไปกับเรือเพื่อลอดทอ้งมังกรเพื่อไปชมหนิงอกหนิยอ้ย ซึง่ก็มี

ความเชือ่อกีว่า “ถา้ใครไดม้โีอกาสมาลอดทอ้งมังกรจะโชคดี” ภายในถ ้าเป็นหนึ่งในความอัศจรรย์ทีไ่ดรั้บใหเ้ป็น 

Unseen Thailand  
 

หมายเหต ุ: การเดนิทางเขา้สู ่*ถ า้เลเขากอบ* ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดกูาล และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กรณี
ไมส่ามารถเขา้ถ า้ได ้เนือ่งจากปรมิาณน า้ทีเ่พ ิม่สงูข ึน้ โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้า่นทราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธ ิง์ดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด 
และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้เพือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 

มาเที่ยวตรังทัง้ทีตอ้งไม่พลาดน่ังตุ๊กตุ๊กหัวกบ พาหนะทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรังสักครัง้ น าท่าน น ัง่

รถตุก๊ตุก๊หวักบชมเมอืงตรงั พาไปตามเก็บสถานทีส่ดุชคิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึตรัง แลนดม์าร์คหลักๆ ก็หนีไมพ่น้

วงเวยีนพะยนู หอนาฬกิาใจกลางเมอืงเกา่ สตรทีอารท์ในเมอืงตรังทีม่ทีัง้หมด 4 จดุ หลายคนอาจไมรู่ว้า่ทีอ่ าเภอกันตัง

ก็มสีตรทีอารท์ใหเ้ราไดไ้ปถ่ายภาพสดุชคิกับผลงานศลิปะบนก าแพงกันดว้ย ตรังมศีลิปะภาพวาดบนผนังตกึทีก่ลายเป็น

จดุทอ่งเทีย่ว โดยม ี2 ศลิปินเมอืงตรังทีร่่วมชว่ยกันสรา้งสรรคภ์ายใตโ้ครงการ เรยีกวา่เป็นจดุเชค็อนิใหมท่ีใ่ครมาเทีย่ว

กันตังตอ้งไมพ่ลาด ความสนุกอยูท่ีท่า่นจะไดต้ามหาสตรทีอารท์จดุตา่งๆ พรอ้มเทีย่วชมเมอืงไปดว้ย  

 

 
 

ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัภเูก็ต (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอหารทอ้งถิน่ 
 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  



 

 
 

** ทีพ่กัใกลห้าดป่าตอง และสามารถมองเห็นอา่วกะหลมิ ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาท ีไปยงัจดุชายหาดทีม่ ี

ชวีติชวีาแหลง่ชอ้ปป้ิง และสถานบนัเทงิยามค า่คนืทีห่าดป่าตอง ** 

 

วนัทีส่ ี ่ ตกึชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต - วดัฉลอง - พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ี- จดุชมววิ @ เสม็ดนางชบีูทคี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ อกีหนึ่งจุดไฉไลทท์ีไ่ม่ควรพลาด ย่านนี้จะเป็นทีต่ัง้ของตกึอาคารตา่งๆ แนว

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ “สไตลช์โินโปรตุกสี” ในย่านเมอืงเก่าของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึง่ตกึ

เหลา่นี้ถูกสรา้งในสมัยทีช่าวจนี และชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่รีูปแบบ

ผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่งลงตัว  

 

 



  

จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางไป

ยัง วดัฉลอง หรอืชือ่เรยีกเป็น

ทางการวา่ วัดไชยธาราม เป็น

วัดคู่บา้นคู่เมืองที่มีช ือ่เสียง

ของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยว

นิยมมากราบสักการะบูชา 

หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมี

ความเชื่อในเรือ่งของการ

ร ักษาโรค  นอกจากนี้ วัด

ฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของ 

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอม

ไทยบารมี ประกาศเ ป็นที่

ประดษิฐสถานของ พระบรม

สารีรกิธาตขุองพระพุทธเจา้ที่

น ามาจากศรลีังกา 

 

น าท่านเดินทางไปนมัสการ 

พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ี

เขานาคเกดิ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัศลิปะแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร สรา้ง

ดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สรุยิกันต” จากพมา่ ประดษิฐาน ณ พุทธอทุยานยอดเขา

นาคเกดิ ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายกวา่ “พระพุทธมิง่

มงคลเอกนาคครี”ี พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเมอืงภเูก็ต 

 



  

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา จังหวัดทีม่ภีเูขาสลับซับซอ้นทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต ้มชีายฝ่ังทะเลยาว

ประมาณ 239.25 กโิลเมตร ส าหรับบรเิวณทีเ่ป็นทีร่าบจะลาดลงจากทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตก ลงสูท่ะเลอันดามัน 

ตามชายฝ่ังทะเลจะมป่ีาชายเลนเกอืบตลอด พืน้ทีป่ระกอบดว้ยเกาะประมาณ 105 เกาะ และมเีกาะอยูใ่นทะเลอันดามัน

จ านวนมาก เชน่ เกาะยาว เกาะไข ่หมูเ่กาะสรุนิทร ์และหมูเ่กาะสมิลิัน 

 

 
  

จากนั้นน าท่านไปยังหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วน่าเช็กอนิของพังงา 

เสม็ดนางชบีูทคี นับเป็นทีเ่ทีย่ว Unseen Thailand อกีแห่งที่

ฮติมากในหมู่นักเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิไฮไลตท์ีน่่าสนใจ

ของการมาเทีย่วทีน่ี่ คอื การไดส้ัมผัสกับจุดชมววิทีต่ัง้อยู่บนยอด

เนินเขา มองเห็นภาพความสวยงามของธรรมชาตกิวา้งไกลสุด

สายตา มองไปมองมาก็เหมอืนภาพวาดทีม่ธีรรมชาตเิป็นผูบ้รรจง

สรา้งสรรคอ์ยา่งมเีอกลักษณ์ไม่ซ ้าใคร ดา้นหนา้จัดท าเป็นระเบยีง

ชมววิ เบือ้งหนา้คอืภาพภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพังงา ราย

รอ้ยดว้ยความเขยีวขจขีองป่าชายเลน  บรเิวณจดุชมววิจัดเป็นทีน่ั่ง

ชมววิ ทัง้เกา้อีแ้บบแขวน โซฟาสดุอลังการ ใหไ้ดถ้่ายภาพดว้ย 

 
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 10 ชัว่โมง 20 นาท)ี  

 

 



วนัทีห่า้ กรงุเทพฯ  

 
04.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอบพระคณุทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว ประเภทพาหนะ 

22 – 26 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช) 

5,999 2,500 
รถบสั 

ปรบัอากาศ 

03 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

5,999 2,500 
รถบสั 

ปรบัอากาศ 

04 – 08 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

5,999 2,500 
รถบสั 

ปรบัอากาศ 

10 – 14 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

5,999 2,500 
รถบสั 

ปรบัอากาศ 

29 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

6,999 3,500 
รถบสั 

ปรบัอากาศ 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้หรอื 30-36 ทา่น ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน
ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่
สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่รถน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพั่ก หอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน 

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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