
 
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21162 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิค ชิค ภเูกต็ 

3 วนั 2 คนื  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ 



 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิภเูกต็ – วดัพระทอง – รา้นเสื้อยดืภูเกต็ – ย่านตกึเกา่ –  

วดัฉลอง – โรงแรมที่พกั       อาหาร -/กลางวนั/- 
 

04.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3 น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

06.10 น.  เหนิฟ้าบนิตรงสู ่เมืองภเูกต็ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ300 

07.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิจงัหวดัภเูกต็  

 

06.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3 น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

08.20 น.  เหนิฟ้าบนิตรงสู ่เมืองภเูกต็ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ302 

09.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิจงัหวดัภเูกต็  

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาข้ึนเครื่องบนิ น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

หมายเหต ุกอ่นการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ 

โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวักอ่นการเดินทาง 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางออกจาก

สนามบินภูเก็ต น าท่านเดินทางเข ้า

นมสัการ วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด 

เป็นวดัเก่าแก่ที่ มี ช่ือเสียงวดัหน่ึงใน

จงัหวดัภเูกต็ วดัน้ีมีพระพทุธรูปผุด ข้ึน

จากพื้นดินเพียงครึ่งองค ์เม่ือคราวศึก

พระเจา้ปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง 

พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายามขุด พระผุดเพื่อน ากลบัไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้งละ



 
 

ความพยายาม ต่อมาชาวบา้น ไดน้ าทองหุม้พระพทุธรูป ที่ผุดจากพื้นดินเพยีงครึ่งองค ์ดงัปรากฏอยู่จนถงึปจัจุบนั เจา้

เมืองจงึส ัง่ใหท้ าหลงัคา กนัแดดและฝน ประชาชนเรยีกว่า " พระผุด" 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม รา้นเสื้อยืดเมืองภูเก็ต เสื้อยืดคุณภาพดี ราคาโรงงาน ราคาถูก จากมือผูผ้ลิตถงึมือ

ผูบ้รโิภค ราคาย่อมเยาว ์

น าท่านเขา้ชม ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ท่องเที่ยวส าคญัในจงัหวดัภูเก็ต ที่ใหเ้ราด่ืมด า่ไปกบั

ความสวยงามของอาคารสไตลชิ์โน โปรตกุสี ที่ต ัง้เด่นเป็นสงา่ตลอดสองฝัง่ถนน 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม้ือที่ 1) 

บ่าย  น าท่านเขา้เยี่ยมชม วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจงัหวดัภเูกต็ เป็นวดัที่มีประวตัิ

ความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภเูกต็ วดัแห่งน้ีมีช่ือเสยีงจากความศกัด์ิสทิธ์ิของ หลวงพ่อแช่ม อดีต

เจา้อาวาสวดัฉลอง ไม่เฉพาะชาวภเูก็ตเท่านั้นที่เคารพ และ นับถือในความศกัด์ิสทิธ์ิของหลวงพ่อแช่ม ช่ือเสียงของ

หลวงพอ่แช่มไกลออกไปถงึประเทศเพือ่นบา้นอย่างมาเลเซีย ปีนัง   

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮลิล ์รสีอรท์  หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 



 
 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

  

 

วนัที่สองของการเดินทาง รา้นเครือ่งประดบัไข่มกุ – TREE MONKEYS คาเฟ่สุดชิคเปิดใหม่ภเูกต็                               

แหลมพรหมเทพ – หาดพาราไดซ ์– โรงแรมที่พกั        อาหาร เชา้/กลางวนั/เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 

 น าท่านชมความงามของ รา้นเครื่องประดบัไข่มุกอนัดามนั 

อญัมณีแห่งทะเลภูเกต็ ที่มีความสวยงามไม่แพท้ี่ไหน ภเูก็ต

เป็นแหล่งผลติไข่มกุน ้ าเคม็ที่มีเพยีงไม่กี่แห่งในประเทศไทย 

ด้วยสภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติที่ เหมาะสมก ับการ

เพาะเลี้ ยงท าใหอ้ญัมณีเม็ดกลมแวววาวน้ีกลายเป็นอีก

หน่ึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดัภเูกต็  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม้ือที่ 3) 

 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ TREE MONKEYS CAFÉ รา้นคาเฟ่กาแฟและรา้นอาหารที่ร่มรื่นดว้ยแมกไม ้ในสไตลท์รอปิคอล ให ้

ท่านไดช้มความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุ ์ที่ตกแต่งในมมุต่างๆที่แตกต่างกนัไปตามฤดูกาล สรา้งความประทบัใจ

ใหท่้านผูม้าเยอืน จะนัง่ชมวิวสวยๆ สบายๆ จบิชายามบ่ายตามอธัยาศยั ฟรี สกายวอลค์ เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาต ิ

ชมตน้ไม ้ดอกไม ้**ไม่รวมค่าเครื่องเล่นโซนต่างๆ** 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลงัจากนั้นน าท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหน่ึงของภเูกต็ อยู่ทางตอนใตข้องเกาะภเูกต็ ถา้ใคร

อยากเดินส ารวจแหลมพรหมเทพกส็ามารถเดินไปไดถ้งึปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ดา้นล่าง เม่ือลงไปที่ดา้นล่างจะ

เหน็น ้ าทะเลสเีขียวมรกต เวลามีคลื่นซดัเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสขีาวดูสวยงามแหลมพรหมเทพ มีลกัษณะ

เป็นแหลมหนิยื่นไปในทะเล มีตน้ตาลข้ึนที่แหลมพรหมเทพเป็นจ านวนมาก แต่ช่วงหลงัมีตน้ตาลที่หกัลม้ลงหลายตน้

จากลมที่พดัมาแรง เม่ือยืนที่แหลมพรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแกว้น้อย – เกาะแกว้ใหญ่ อยู่เบื้องหน้า 

และทางดา้นขวาจะเป็นหาดในหาน มีเรอืยอรช์จอดลอยล าอยู่เป็นจ านวนมาก (ไม่ไดอ้ยู่ชมพระอาทติยต์กน ้ า) 

 

จากนั้นน าท่านชม หาดพาราไดซ ์ถือว่าเป็นหาดอีกแห่งหน่ึงที่นับว่าสวยมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของจงัหวดัภูเก็ตเลย

ทเีดียว ชายหาดอนัเงยีบสงบซึ่งโดดเด่นดว้ยทิวทศัน์อนังดงามของอ่าวป่าตอง เหมาะส าหรบัการพกัจบิน ้ ามะพรา้วสด

ในวนัที่อากาศปลอดโปร่ง คุณก็จะไดด่ื้มด า่ไปกบัความงดงามของผืนน ้ าและบรรยากาศอนัสงบเงียบโดยรอบ 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัหลากหลายกจิกรรมและกฬีาทางน ้ า ณ บีชคลบัที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัภเูกต็

แห่งน้ีไดอ้กีดว้ย พเิศษเครื่องด่ืมแถมฟรนี ้ าผลไม ้ 1 แกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ม้ือสุดพเิศษ เมนู สเตก๊ปลาแซลมอน / สเตก๊ไก/่สเตก๊หมู/ 



 
 

                    กุง้ลอ๊บเตอร ์สามารถเลอืกไดท่้านละ1อย่าง พรอ้มไวน์ขาว หรอืไวน์แดง ท่านละ 1 แกว้ (ม้ือที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  ป่าตอง เบย ์ฮลิล ์รสีอรท์  หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

  (กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง รา้นเม็ดมะม่วงหมิพานต ์– ศาลเจา้กิ้วเที้ยนเกง้ – รา้นของฝาก – สนามบนิภเูกต็ – 

สนามบนิสุวรรณภมูิ      อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) หลงัจากนั้นใหท่้านไดอ้สิระพกัผ่อนไดอ้ย่างเตม็ที่  

11.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเช็คเอา้ท ์ออกจากโรงแรม  จากนั้นน าท่านเขา้ชม รา้นเม็ดมะม่วงหมิพานต ์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (ม้ือที่ 6) 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ ศาลเจา้กิ้วเที้ยน

เกง้ เป็นศาลเจา้อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ใน

ตัวเมืองภูเก็ต ต ั้งอยู่บริเวณปลาย

แหลมสะพานหิน จากประวตัิที่จารึก

ไวใ้นแผ่นหนิหน้าศาลเจา้ระบุว่า พระ

นางกิ้ วเที้ ยนลื้ อ ซึ่งเป็นเทพเจา้ชั้น

ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ในสมัยของ

พระเจา้เหลือง ไดบ้อกผ่านร่างทรง

ของท่านว่า ตอ้งการที่จะใหจ้ดัต ัง้ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อท่านจะได ้ช่วยปกปกัรกัษาคุม้ครองลูกหลานชาว

ภเูกต็ไม่ใหพ้บกบัภยัพบิตัิทางธรรมชาติ ต่าง ๆ โดยท่านไดเ้ลือกบริเวณปลายแหลมสะพานหิน เป็นที่ส าหรบัศาลเจา้

จงึมีการด าเนินการกอ่สรา้งต ัง้แต่ปี 2539 จนแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2540 

 จากนั้นท าท่านเขา้ชอ้ปป้ิง รา้นของฝากพื้นเมืองเมืองภเูกต็ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนิภเูกต็ 

 

20.00 น.  น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ311 

21.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

 



 
 

22.00 น.  น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ313 

23.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอื่นๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ราคาค่าบรกิารทวัร ์

วนัที่เดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

ไม่มีราคาเด็ก 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 04-06 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 05-07 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 06-08 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 07-09 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 08-10 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 09-11 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 10-12 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 11-13 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 12-14 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 13-15 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 14-16 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 15-17 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 16-18 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 17-19 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 18-20 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 19-21 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 20-22 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 21-23 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 22-24 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 23-25 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 24-26 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 25-27 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 26-28 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 27-29 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 28-30 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 29-31 มกราคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 



 
 

วนัที่ 31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 01-03 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 02-04 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 03-05 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 04-06 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 05-07 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 06-08 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 07-09 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 08-10 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 09-11 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 10-12 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 11-13 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 12-14 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 13-15 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 14-16 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 15-17 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 16-18 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 17-19 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 18-20 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 19-21 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 20-22 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 22-24 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 23-25 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 24-26 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 26-28 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2564              9,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2564 9,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 01-03 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 02-04 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 03-05 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 04-06 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 05-07 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 



 
 

วนัที่ 06-08 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 07-09 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 08-10 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 09-11 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 10-12 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 11-13 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 12-14 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 13-15 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 14-16 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 15-17 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 16-18 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 17-19 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 18-20 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 19-21 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 20-22 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 21-23 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 22-24 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 23-25 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 24-26 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 25-27 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 26-28 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 27-29 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 28-30 มีนาคม 2564 7,999 บาท 1,900 บาท 

วนัที่ 29-31 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,900 บาท 

 

 

** เด็กทารก อายรุะหวา่ง 6 เดือน – 2 ขวบ เดินทางพรอ้มกบัผูป้กครอง นัง่ตกัผูป้กครองระหวา่งเดินทาง 

ราคา 1,900 บาท ** 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่ภเูกต็ จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 6 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

5. ค่าทปิไกด ์,ผูช่้วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

สิง่ส าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาดหา้มน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน หา้มน าโทรศพัทมื์อถือ ซมัซุง รุ่น       

กาแลก็ซี่ โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ข้ึนเครื่องบนิ หรอืน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่องบนิโดยเด็ดขาด 



 
 

 

การเตรยีมตวัส าหรบัผูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบนิไทย 

1. ของเหลวที่อนุญาตใหถ้อืข้ึนเครื่อง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรบัเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง (ตอ้งบรรจุถงุซิบ

พลาสตกิใส เตรยีมไวใ้หเ้จา้หนา้ที่ตรวจ) 

2. กรุณาถอดเสื้อคลมุ และอปุกรณ์อเิลคทรอนิกส ์ทกุชนิด ใสถ่าดเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบความปลอดภยักอ่นข้ึนเครื่อง  

*** หมายเหต ุกรณีที่จ าเป็นตอ้งน าของเหลวถอืข้ึนเครื่อง *** 

- น าของเหลวบรรจุใสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที่   

- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกนิ 100 มิลลลิติร หรอื นอ้ยกว่า (น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสที่บรรจุของเหลวสามารถถอืข้ึนเครื่องได ้1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอบุตัิเหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 



 
 

 


