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บนิตรง เหมาล า ฉลองวนัหยดุยาว 

ตอ้นรบัปีใหมไ่ทย เทศกาลสงกรานต ์ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 
พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภูเก็ต-อา่ว
พงังา-เกาะปันหย-ีเขาพงิกนั-เขาตาปู-
ถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 อิสระตามอ ัธยาศยั  หรือ  เลือกซื้อ
แพ็คเกจเสรมิได ้

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ด าน า้เกาะพพีดีอน-อ่าวสามหาดหรอื
หาดลงิ-อ่าวปิเละ-ถ า้รงันกอ่าวเลาะซะ
มะ-อา่วมาหยา 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-ยา่นเมอืง
เก่า  ส มัผสัว ิถ ีชีว ิตคนภู เ ก็ต-Three 
Monkeys Restaurant- แ ว ะซื้ อ ข อ ง
ฝาก-สนามบนิภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 
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วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภเูก็ต-อา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิ
กนั-เขาตาป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ สนามบนิดอนเมอืง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) พบเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

08.50 น. ออกเดนิทำงสู่จงัหวดัภูเก็ต โดยสำยบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ 
SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 
(เนือ่งจากเป็นชารต์เตอรไ์ฟท ์เชา่เหมาล า เวลาในการบนิอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักรมการบิน ทางบรษิทัไม่สามารถ
แทรกแซงได้ และหมายเลขไฟทบ์ ินจะคอนเฟิรม์ก่อนเดนิทาง
ประมาณ 3-5 วนั) 

10.15 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิภูเก็ต น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงภูเก็ต เมอืงส ำคัญทำง
ภำคใตข้องประเทศไทย  

10.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเทียบเรือ ลงเรือ
หำงยำว เรอืจะน ำท่ำนล่องลัดเลำะชม
ธรรมชำต  ิอันสวยงำมของป่ำชำยเลน 
ภูเขำหนิปูน เกำะแก่งรูปร่ำงแปลกตำ 
และสตัวป่์ำทีอ่ทุยำนแหง่ชำตอิำ่วพังงำ 
น ำทำ่นไปยงั เกาะปนัหย ีหมูบ่ำ้นชำวประมงอำยรุำว 300 ปี ทีย่ังคงวถิชีวีติ
ควำมเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสำนกับควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยี และ
กำรท่องเทีย่วไวไ้ดอ้ยำ่งลงตวั ท่ำนสำมำรถเดนิชมหมูบ่ำ้น โรงเรยีน สนำม
ฟตุบอลลอยน ้ำ มสัยสิ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งประดบั อำหำรทะเลแปรรปู 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเกาะปนัหย(ี1) 

จำกนั้นน ำท่ำนแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู 
จุดไฮไลท์ส ำคัญของอ่ำวพังงำ ภูเขำ
รูปร่ำงแปลกตำที่ถูกตัดขำดออกจำกกัน
อย่ำงเรียบสนิทจนลม้พิงเขำ้หำกัน บน
เกำะมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึจำกชำวบำ้นบน
เกำะปันหยีมำกมำย ดำ้นหนำ้เกำะเป็น
ที่ตัง้ของ เขำตำปู เกำะเล็กๆ ที่เคยเป็น
สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตด์ัง เจมสบ์อนด์ 
007 จำกฮอลลวีูด จนไดร้ับกำรเรยีกขำน
วำ่ เกำะเจมสบ์อนด ์ไปโดยปรยิำย จำกนัน้
น ำท่ำนไปยัง  จุดชมวิวเสม็ดนางชี 
จำกนัน้เปลีย่นรถน่ังรถทอ้งถิน่ชมววิเสม็ด
นำงชี สัมผัสธรรมชำตอ่ำวพังงำ 360 
องศำ พรอ้มเก็บภำพทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิงของ
ฝำก น ้ำพรกิ ไตปลำแหง้ ปลำจิง้จำ้ง กะปิ 

17.00 น. น ำท่ำน Check in ที ่Phuket Hotel หรอื เทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่
โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนั
กอ่นวนัเดนิทาง) 
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เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ Chillva Market 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่2  อสิระตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้แพ็คเกจเสรมิได ้
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

OPTION A : ONE DAY TRIP ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์ ราคา 1,599 บาท/ทา่น (ราคานีร้วม 

รถรบั-สง่ทีพ่กั) 

09.30 น. น ำท่ำนเดนิทำง ณ ท่ำเรือ ท ำกำรเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด ำน ้ำ พรอ้มฟัง
บรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมคัคเุทศก ์ 

10.30 น. ออกจำกท่ำเรือเดนิทำงสู่เกำะรำชำโดยเรือเซลลิง่ยอร์ช คำตำมำรัน ถงึ
บรเิวณอา่วคอนแค หรอือา่วสยาม เพือ่เลน่น ้ำ และตืน่ตำตืน่ใจไปกับกำร
ด ำน ้ำดปูะกำรัง ชมปลำสวยงำมหลำกสสีนั 

11.30 น. ออกเดนิทำงจำกอ่ำวคอนแค หรอื อ่ำวสยำม 
มุ่งหนำ้สูอ่า่วปะตก สนุกสนำนไปกับกำรเลน่
น ้ ำ หรือเพลิดเพลินไปกับกำรถ่ำยรูปเก็บ
บรรยำกำศของโคง้อำ่วหำดทรำยขำวละเอยีด  

12.00 น.  ออกเดนิทำงจำกเกำะรำชำ มุง่หนำ้สูเ่กำะเฮ  

12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ  

14.30 น. เดนิทำงถงึเกำะเฮ ท่ำนสำมำรถเลน่น ้ำ ด ำน ้ำตืน้ พักผ่อนตำมอธัยำศยั หรอื
จะเลอืกสนุกสนำนไปกับกำรเล่นกฬีำทำงน ้ำ อำท ิด ำน ้ำลกึ เดนิใตท้ะเล 
เรอืลำกร่ม เรอืลำกกลว้ย และขีเ่รอืเร็ว (กจิกรรมทางน า้ไมร่วมในราคา
โปรแกรมทวัร)์ 
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15.30 น. รบัประทานอาหารวา่ง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้
และขนมทานเลน่) 

16.30 น. ออกเดนิทำงจำก กำฮังบชี ล่องเรือไปยังจุด
เลน่น ้ำทีอ่า่วน า้บอ่ 

17.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึจุดจอดเรือเพือ่รอชมพระ
อาทติยต์ก ซึง่มีควำมสวยงำมเป็นอย่ำงยิง่ 
ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึ ดืม่ด ่ำกับ
บรรยำกำศพระอำทติยต์กสดุโรแมนตกิ  

18.00 น. น ำทำ่นลอ่งเรอืกลบัสูท่ำ่เทยีบเรอืโดยสวัสดภิำพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

 

 
 
 
 
 
OPTION B : ONE DAY TRIP สมิลินั ราคา 2,300 บาท/ทา่น (ราคานีร้วมรถรบั-สง่ทีพ่กั) 

08.30 น. พรอ้มออกเดนิทำงดว้ยเรอืSpeed Boat จำกทำ่เรอืมุง่หนำ้สูห่มูเ่กำะสมิลินั 

10.00 น. เดนิทำงถงึเกำะ 7 (เกาะบาย)ู เพือ่ด ำน ้ำตืน้ 

11.00 น. เดนิทำงสูเ่กำะ 4 (เกาะเมยีง)  รบัประทานอาหารกลางวนั  

12.30 น. ออกเดนิทำงไปยังเกำะ 9 (เกาะบางู) สถำนทีด่ ำน ้ำตืน้ทีม่ทีัง้ปลำนำนำ
ชนดิทีห่ำยำกและปะกำรังหลำกหลำยสสีนั  

14.00 น. เดนิทำงไปยังเกำะ 8 (เกาะสมิลินั) เป็นสถำนที่ตัง้ของจุดชมวิว “หนิ
เรอืใบ” ทีต่ัง้เดน่อยูบ่นเกำะ 

15.00 น. ออกเดนิทำงจำกเกำะ 8 กลบัมำยังทำ่เรอื 
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16.00 น. เดนิทำงถงึทำ่เรอืโดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 

วนัที ่3  ด าน า้เกาะพพีดีอน-อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ-อา่วปิเละ-ถ า้รงันกอา่ว
เลาะซะมะ-อา่วมาหยา 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

09.30 น. พบกนั ณ ทำ่เรอืสว่นตวั ท ำกำรเชค็อนิและรับอปุกรณด์ ำน ้ำ มบีรกิำร
เครือ่งดืม่ ชำ กำแฟ อำหำรวำ่ง พรอ้มฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำก
มคัคเุทศก ์

10.00 น.  ออกเดนิทำงจำกทำ่เรอืสว่นตัว มุง่หนำ้สูเ่กาะพพีดีอน เกำะทีใ่หญท่ีส่ดุใน
หมู่เกำะพีพี เกำะสวรรค์แห่งกำรดงึดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะท ำ
กจิกรรมด ำน ้ำตืน้ชมปะกำรัง ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะพพีดีอน จำกนั้นท่ำนสำมำรถ
พักผ่อนไดต้ำมอัธยำศัยบนชำยหำดขำวสะอำด และชอ้ปป้ิงของที่ระลกึ 
(ขา้วกลอ่ง+น า้ดืม่) (4) 
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13.30 น.  มุ่งหนำ้สูเ่กาะพพีเีลย ์ล่องเรอืชมทัศนียภำพควำมสวยงำมของอา่วปิเละ, 
ถ า้รงันก แวะท ำกจิกรรมด ำน ้ำชมควำมอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล  

14.30 น.  ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะและอ่าวมาหยา อ่ำวที่มีชือ่เสียงระดับโลก 
หลังจำกถูกใชเ้ป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปีค.ศ. 
1999  

15.30 น.   มุง่หนำ้กลบัสูท่ำ่เทยีบเรอืสว่นตวั 

16.20 น.   ถงึทำ่เทยีบเรอืสว่นตวั โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมสขุและควำมประทับใจ 

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็น  

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่4  จดุชมววิเขารงั-Three Monkeys Restaurant-แวะซือ้ของฝาก-
สนามบนิภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

09.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู ่"วดัฉลอง" หรอื "วดัไชย
ธาราราม" เป็นวัดคู่บำ้นคู่เมอืง  ของจังหวัด
ภูเก็ตมำชำ้นำน หำกใครมำเที่ยวที่ภูเก็ตก็
จะตอ้งแวะไปกรำบไหวห้ลวงพ่อแช่มเพื่อ
ควำมเป็นสริมิงคล และเยีย่มชมวัดทีไ่ดช้ือ่ว่ำ
มคีวำมสวยงำมทีสุ่ดในเมอืงภูเก็ต เล่ำกันว่ำ 
ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชวี ิตอยู่ท่ำนได ้
เ ป็ นที่พึ่ ง แก่ช ำ วบ ำ้นในกำ ร รั กษำโรค  
เนื่องจำกท่ำนเป็นพระที่มศีำสตร์วชิำในดำ้น
กำรปรุงยำสมุนไพร และรักษำโรค เขำ้เฝือก
ผูป่้วยกระดูกหัก ท่ำนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำ
ของผูค้นมำกถงึขนำดที่มคีนรอปิดทองตำม
แ ข น แ ล ะ ข ำ ข อ งท่ ำ น ร ำ ว กั บ ปิ ดทอ ง
พระพุทธรูป แมว้่ำหลวงพ่อแชม่จะมรณภำพ
เป็นรอ้ยปีมำแลว้ แต่เรือ่งรำวควำมศักดิส์ทิธิแ์ละเมตตำธรรมทีสู่งส่งของ
ท่ำนก็ยังเป็นทีเ่ล่ำขำนและเลือ่มใสศรัทธำของชำวเมอืงภูเก็ตสบืมำจนถงึ
ปัจจบุนั  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ยา่นเมอืงเกา่ 

บา่ย เยี่ยมชมพพิธิภัณฑ์ชำวจีนในสมัยโบรำณ  ตกึเก่ำโบรำณในเมืองภูเก็ต 
"ย่านเมืองเก่า" สไตล์ช ิโนโปรตุเกส ที่ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์
หลงเหลอือยูใ่หส้มัผัส  
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปยัง
Three Monkeys Restaurant 
เป็นรำ้นอำหำรกลำงป่ำรีวิวแน่น
มำก ตกแต่งสไตล์ Tropical ให ้
ฟีลบำหลมีำก บรรยำกำศด ีร่มรืน่ 
มใีหเ้ลอืกโซนทีน่ั่งหลำยโซน ไม่
ว่ำจะเป็นโซนที่ น่ังในหอ้งแอร์  
โซนชัน้ 2 น่ังดูววิมุมสูง และโซน
ดอกไม ้สวยทุกโซน นอกจำกววิ
สวยบรรยำกำศดีแลว้  รสชำติ
อำหำรก็ดีมำกเช่นกัน จัดจำ้น
สไตลไ์ทย และยังมเีมนูเครือ่งดืม่ ของหวำนใหเ้ลอืกอกีมำกมำย ใครทีเ่ห็น
รวีวิรำ้นนี้เยอะๆไม่ตอ้งลังเลทีจ่ะไปเลย รับรองว่ำตรงปกไม่จกตำแน่นอน 
(คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น ไมร่วมกบัราคาทวัร)์ จำกนัน้น ำ
ท่ำน แวะซือ้ของฝำกจำกภูเก็ต เชน่ น ้ำพรกิกุง้เสยีบภูเก็ต, ผลติภัณฑ์
จำกเม็ดมะม่วงหมิพำนต,์เครือ่งประดับ ผลติจำกมุกภูเก็ตแท ้ๆ   

19.00 น. น ำทำนเดนิทำงสูส่นำมบนิภูเก็ต เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสำรและสัมภำระ 

23.00 น. ออกเดนิทำงจำกจงัหวดัภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสำยบนิ THAI LION 
AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1.25 
ชัว่โมง) 

00.25 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

*********************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าค ั  กรณุำอำ่นเงือ่นไขแนบทำ้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทำ่นเอง หำกช ำระเงนิแลว้ทำง
บรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ำมำรถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัหรอืตำ่งประเทศ และจะท ำกำรส ำรองตั วเครือ่งบนิ หรอืยำนพำหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทำงมำและกลับ ณ สนำมบนิ สวุรรณภมูทิำงบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยเนือ่งจำกเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำกโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมำกจำกสภำพอำกำศ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร สำยกำรบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตำ่งๆ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึควำมปลอดภยั ควำมเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

10-13 เมษายน 64 9,999.- 9,999.- 1,500.- 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและ

กลบั 

3,000.-  

จอยแลนด ์(ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ) 4,999.- 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง
มใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก ์(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
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  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส ำเนำบัตรประชำชน หลังจำกท ำ

กำรจองทัวร ์24 ชั่วโมง หำกไม่ช ำระตำมทีบ่รษัิทก ำหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิขออนุญำตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง

ได ้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย
กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทาง
บรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น ีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนั
กอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ 36 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เก ิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เม ือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าส ั าใด ๆ 
ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของ
บรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้
ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอ ืน่ เป็น
ตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 



PTL-HKT(B) PHUKET FLIGHT บนิตรงภเูก็ต ด ำน ้ำเกำะพพี ีพเีรยีตสงกรำนต ์

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

