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 PRO เทีย่วท ัว่ไทย 

     สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต – จดุชมววิเขารงั 

พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั      

 
วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิภูเก็ต – วดัพระผุด - วดัไชยธาราราม 

(วดัฉลอง) - ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต - แหลมพรมเทพ 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิสวุรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI SMILE AIRWAY พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAY

เที่ยวบนิที่ WE203 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชม.) (หมายเหตุ 

ไฟลท์ และเวลาการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของทาง

สายการบนิ) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิภูเก็ต -
วดัพระผดุ - วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) 
- ย่านเมอืงเก่า สมัผสัวถิชีวีติคนภูเก็ต  
- แหลมพรมเทพ 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 อสิระตามอธัยาศยั - หรอื เลอืก ซือ้ แพ็ค
เกตเสรมิได ้

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 พพิธิภณัฑภ์ูเก็ตไทยหวั – จุดชมววิเขา
รงั - แวะซือ้ของฝาก – สนามบนิภูเก็ต  
- สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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09.55 น. ถงึ สนามบนิภูเก็ต จากนัน้น าท่านเดนิทาง
เดนิทางโดยรถตู ้แวะนมัสการและชม พระ
ผุด  ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) 

ต านานพระผุดอันเลือ่งชือ่ของภเูก็ต มาจาก
ที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดิน
เพียงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่
ทัพพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่า
พยายามทีจ่ะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมือ่
ลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้ง
ลม้เลกิ นอกจากจะมพีระผดุเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ประจ าวัดแลว้ยังมี พพิธิภัณฑสถานวัดพระ
ทอง เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุขา้วของ
เครื่องใชข้องชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่น
อปุกรณ์การท าเหมอืงแร ่รองเทา้ของชาวจนี
ในสมัยกอ่นอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
"วดัฉลอง" หรอื "วดัไชยธาราราม" เป็น
วัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  ของจังหวัดภเูก็ตมาชา้นาน 
หากใครมาเทีย่วทีภ่เูก็ตกจ็ะตอ้งแวะไปกราบ
ไหวห้ลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล 
และเยี่ยมชมวัดที่ไดช้ือ่ว่ามีความสวยงาม
ทีส่ดุในเมอืงภเูก็ต   เลา่กนัวา่ ในขณะทีห่ลวงพอ่แชม่ยังมชีวีติอยูท่า่นไดเ้ป็นที่
พึง่แก่ชาวบา้นในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระทีม่ศีาสตรว์ชิาในดา้น
การปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของผูค้นมากถงึขนาดทีม่ีคนรอปิดทองตามแขนและขาของ
ท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แมว้่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นรอ้ยปี
มาแลว้ แต่เรือ่งราวความศักดิส์ทิธิแ์ละเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของท่านก็ยังเป็นที่
เลา่ขานและเลือ่มใสศรัทธาของชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุัน  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย เยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมัยโบราณ  ตกึเก่าโบราณในเมอืงภเูก็ต "ยา่น

เมอืงเกา่" สไตลช์โินโปรตุเกส ทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลอือยู่ให ้

สมัผัส  
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15.00 น. น าทา่น Check in เขา้ทีพ่ัก ณ Phuket Hotel จงัหวดัภเูก็ต หรอืเทยีบเทา่

ระดบัเดยีวกนัระดบั 3 ดาว 

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเลยีบหาดราไวย ์ขึน้ไปชมพระอาทติย ์ลับฟ้า บน แหลมพรหม

เทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิง้ดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเทีย่วทีต่ดิ

อันดับตน้ๆ ของโลก  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรหมเทพ 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 อสิระตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้แพ็คเกตเสรมิได ้
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

OPTION A : ONE DAY TRIP ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช ราคา 1 ,599 บาท/ท่าน (ราคานี้รวม 

รถรบั-สง่ทีพ่กั) 

09.30 น. น าท่านเดนิทาง ณ ท่าเรือ ท าการเช็คอนิและรับอุปกรณ์ด าน ้า พรอ้มฟังบรรยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

10.30 น. ออกจากท่าเรอืเดนิทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิง่ยอรช์ คาตามารัน ถงึบรเิวณอ่าว

คอนแค หรอือา่วสยาม เพือ่เล่นน ้า และตืน่ตาตืน่ใจไปกับการด าน ้าดูปะการัง ชม

ปลาสวยงามหลากสสีนั 
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11.30 น. ออกเดนิทางจากอ่าวคอนแค หรอื อ่าวสยาม มุ่งหนา้สู่อา่วปะตก สนุกสนานไปกับ

การเล่นน ้ า หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโคง้อ่าวหาด

ทรายขาวละเอยีด  

12.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะราชา มุง่หนา้สูเ่กาะเฮ  

12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ  

14.30 น. เดนิทางถงึเกาะเฮ ท่านสามารถเลน่น ้า ด าน ้าตืน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืจะเลอืก

สนุกสนานไปกับการเลน่กฬีาทางน ้า อาท ิด าน ้าลกึ เดนิใตท้ะเล เรอืลากร่ม เรอืลาก

กลว้ย และขีเ่รอืเร็ว (กจิกรรมทางน า้ไมร่วมในราคาโปรแกรมทวัร)์ 

15.30 น. รบัประทานอาหารวา่ง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้และขนมทานเลน่) 

16.30 น. ออกเดนิทางจาก กาฮังบชี ลอ่งเรอืไปยังจดุเลน่น ้าทีอ่า่วน า้บอ่ 

17.30 น. น าท่านเดนิทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทติยต์ก ซึง่มีความสวยงามเป็น

อยา่งยิง่ ทกุทา่นสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ดืม่ด า่กบับรรยากาศพระอาทติยต์กสุดโร

แมนตกิ  

18.00 น. น าทา่นลอ่งเรอืกลับสูท่า่เทยีบเรอืโดยสวัสดภิาพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั – จดุชมววิเขารงั – แวะซือ้ของฝาก - สนามบนิ
ภเูก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั เดมิทีน่ี่เป็นโรงเรยีนสอนภาษาจนี

แหง่แรกในจังหวัดภเูก็ต ตัง้อยู่ทีถ่นนกระบีย่่านเมอืงเกา่ภเูก็ต ตัวอาคารแบบชิ

โนโปรตุกสีทีปั่จจุบันเป็นพพิธิภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี 

อาชพีแลภมูปัิญญาและประวัตขิองปชูนียบคุคลทีม่คีวามส าคัญของเมอืงภเูก็ต 
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เย็น    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านไปยัง จุดชมววิเขารงั เป็นจดุชมววิอกีที ่

หนึง่ของเมอืงภเูก็ต ทีนั่กทอ่งเทีย่วรูจ้ักกนัด ีและ 

จะตอ้งแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว ้

ระหว่างทางจะมีรา้นกาแฟสวยๆ และ สวน

สุขภาพสวนสาธารณะไวใ้หนั้กท่องเที่ยวได ้

พักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมีลงิอาศัยอยู่ดว้ย 

กรณุาอา่นป้ายเกีย่วกบัการใหอ้าหารลงิ จดุชมววิ

เขารังแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ

เมอืงภเูก็ต และววิทะเลไดอ้ย่างสวยงาม จากนัน้
น าทา่น แวะซือ้ของฝากจากภเูก็ต เชน่ น ้าพรกิ

กุง้เสยีบภเูก็ต, ผลติภัณฑจ์ากเม็ดมะมว่ง 

 หมิพานต,์เครือ่งประดับ ผลติจากมกุภเูก็ตแท ้ๆ   

15.30 น. เดนิทางสู่ สนามบนิภูเก็ต เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
 
18.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ THAI SMILE 

AIRWAY เที่ยวบินที่ WE218 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชม.) 
(หมายเหตุ ไฟลท์ และเวลาการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบาย
ของทางสายการบนิ) 

 
20.10 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพ

การจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

วนัเดนิทาง เดนิทาง 

9 ทา่น 

เดนิทาง 18 ทา่น พกัเดีย่ว 

11-13 มกราคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2000 

15-17 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 กมุถาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

22-24 มนีาคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666  6,666 2,000 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภา สีนามบนิ 

 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกั าพยาบาล ตามเงือ่นไขของบร ิทั 
ประกนัภยัทีบ่ร ิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไว้
กบับร ิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภา มีลูคา่เพิม่ 7% และภา หีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์

24 ชั่วโมง หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บร ิทั  จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาต
ตัดทีน่ั่งเพื่อใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไข
และขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้  

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถ
เดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบร ิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตาม
ความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบร ิทั  ของสงวนสทิธิ 
ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใด
ท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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    เงือ่นไขพเิศ เพิม่เตมิ  

 บร ิทั  ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่น 

(ตอ่ 1 รถตู)้ และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บร ิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบร ิทั   

 บร ิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบร ิทั  แลว้ ทางบร ิทั  จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด   ท ัง้ส ิน้แทน
ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบร ิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบร ิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใด  ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใด  ทีเ่พ ิม่ขึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบร ิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 
การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบร ิทั แลว้ทางบร ิทั  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

หมายเหต:ุ ผูเ้ดนิทางเขา้จังหวัดภูเก็ตจะตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ณ จุดเช็คอนิตน้
ทาง และเขา้จังหวัดปลายทาง ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 ดังนี้ 
✓ Sinovac 2 เข็ม 
✓ Sinopharm 2 เข็ม 
✓ AstraZeneca 2 เข็ม 
✓ จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 1 เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 
✓ Moderna 2 เข็ม 
✓ Pfizer 2 เข็ม 
✓ สปคุนกิ ว ี2 เข็ม 
✓ วัคซนีไขวอ้ืน่ๆ ครบ 2 เข็ม 

หรือแสดงเอกสารผลตรวจหาเชือ่โควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จาก
โรงพยาบาล หรอืแล็บทีร่ับรอง ไมเ่กนิ 7 วันกอ่นเดนิทาง 
* ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่6-18 ปี และอยูน่อกเหนือเงือ่นไขการไดรั้บวัคซนี ตอ้งแสดงผลตรวจโควดิ-19 
* ผูท้ีม่อีายตุ า่กวา่ 6 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง หรอืผูด้แูลไดร้ับการยกเวน้การแสดงเอกสารตา่งๆ 
ตามเงือ่นไข 
มาตรการเขา้จังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาล หรอืจังหวัดนัน้ๆ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

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