
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22552 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ (VZ): ขึ้นเครื่องทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(BKK) 

 



VZ2300 BKK(สุวรรณภูม)ิ –HKT(ภูเก็ต) 13.25 – 14.55 

VZ311 HKT(ภูเก็ต) – BKK(สุวรรณภูม)ิ 20.00 – 21.30 
 

**ไม่รวมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง แต่ถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ** 

 วนัทีห่น่ึง  สนามบนิสุวรรณภูม ิ - ท่าอากาศยานภูเก็ต  - วดัฉลอง – ถ่ายรูปย่านเมอืงเก่า - แหลมพรหมเทพ 

11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจท็  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารแบบ SET BOX 

13.25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ เทีย่วบนิทีV่Z2300 

ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ี

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ****ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป๋า

หรอือพัทีน่ ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่สามารถถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั** 

14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ที่น ัง่ คอยใหบ้ริการอยู่ใน

สนามบนิ *.*.*. หลงัจากทกุท่านรบัสมัภาระ และทาํธุระส่วนตวัเรยีบรอ้ยแลว้ *.*.*. 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ วดัฉลองหรือวดัไชยธารารามเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัภูเก็ต ก่อสรา้งขึ้น

ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัภูเก็ต นําท่านแวะ

นมสัการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก่้อต ัง้วดัฉลอง เพื่อเป็นสิริ

มงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรทัธาหลวงพ่อท ัง้สองเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากมี

ชื่อเสยีงทางดา้นการปรุงยาสมนุไพร และช่วยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้บัพวก

ชาวจีน (อ ัง้ยี่) กรรมกรเหมอืงแร่ที่ไดก่้อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 

เป็นวดัที่มคีวามสวยงาม มมีหาธาตุเจดียท์ี่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็น

อย่างยิง่ 

 นาํท่านเดินทางสู่  ย่านเมอืงเก่าภูเก็ตสุดคลาสสคิ ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรือน 

ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหลา่น้ีถูกสรา้งในสมยัทีช่าวจนีและชาวตะวนัตกหล ัง่ไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ทาํเหมอืงแร่ ทาํ

ใหเ้กิดเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานท ัง้ฝัง่ตะวนัตกและตะวนัออกอย่างลงตวั อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มมีากมาย 

และที่หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกบัหอนาฬกิาที่ต ัง้ตระหงา่นสวยงามนัน่เอง โดยย่านเมอืงเก่าน้ีจะสวยงามท ัง้

กลางวนัและกลางคืน ใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมอืงเก่าอนัเป็นเสน่ห์

ทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงภูเก็ต 

 



นาํท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตยต์กดินยามเย็น จดัเป็นหน่ึงในจุดชมอาทิตยต์กที่สวย

ที่สุดในเมอืงไทย เป็นแหลมที่อยู่ใตสุ้ดของเกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมอืงประมาณ 

19 กิโลเมตร มีลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้ง

แวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตามตน้หญา้ที่พดัพลิ้วดา้นขวาเป็น

หาดในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็กๆ 

โดยท ัว่ไป นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวหรือพกัที่หาดใด พอช่วงใกลเ้ยน็พากนัมาชมพระอาทติยต์กที่แหลม

พรหมเทพ หากมาเที่ยวในวนัที่อากาศดี ทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทิตยต์กที่แหลมพรหม

เทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูรอ้นมทีุ่งหญา้สทีองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเหน็เกาะแกว้นอ้ย เกาะ

แกว้ใหญ่และเกามนั ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลืน่

ลมแรงจะเหน็ฟองคลืน่สขีาว กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

คํา่  รบัประทานอาหารณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  โรงแรม PATONG BAY HILL หรอืเทยีบเท่า 

 วนัทีส่อง  SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพพี ี- อ่าวมาหยา - เกาะไข่ 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

(ในกรณีทีโ่รงแรมไม่เปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนุญาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน) 

07.30 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าเรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอ่าวมาหยา เกาะไข่ 

ถึง ท่าเรือSPEED BOAT ทาํการเช็คอินและรบัอุปกรณ์ดาํนํา้ มบีริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง 

พรอ้มฟงับรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 

09.30 น. ออกเดนิทางจาก ท่าเรอื ไปยงั เกาะไข่ 

10.00 น. เดนิทางถงึ เกาะไข่ เพือ่ดาํนํา้ดูปะการงัที่สวยงามและฝูงปลาหลากสสีนัหรือเพยีงพกัผ่อนบนชายหาด ออก

จากเกาะไข่ไปเกาะพพีดีอนเพือ่เที่ยวชมที่ MONKEY BEACH คุณสามารถถ่ายรูปกบัลงิ แต่อย่าเขา้ใกล ้

เกินไป 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก 

บ่าย อิสระเพลดิเพลนิบนชายหาด สามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยับนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของที่

ระลกึ จากนัน้มุ่งหนา้สู่เกาะพพีเีลเตรยีมกลอ้งของคุณใหพ้รอ้ม เพลดิเพลนิไปกบัการเที่ยวชมที่ถ ํา้ไวกิ้งและ

กระโดดลงทะเลปิเล ....จากนัน้ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ 

และอ่าวมาหยาอ่าวที่มีชื่อเสียงระดบัโลก หลงัจากถูกใช ้

เป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื่อง THE BEACHในปี 



ค.ศ.1999 พกัผ่อนและเพลดิเพลนิในหน่ึงในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก! (หากเป็นช่วงอุทยานประกาศปิด 

จะไม่ไดข้ึ้นหาด ทางเรอืจะแลน่ใหช้มววิแทน) 

17.00 น. เดนิทางกลบัถงึท่าเรอืไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านกลบัทีพ่กัเพือ่ผกัผ่อนตามอธัยาศยั 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ: แพคเกจการดาํนํา้ชมความสวยงามของปะการงั ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไมส่ามารถดาํนํา้ 

ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ งดคืนเงนิค่าใชจ่้ายในทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบั 

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีเพือ่คาํนึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั 

ทีพ่กั  โรงแรม PATONG BAY HILL หรอืเทยีบเท่า 

 วนัทีส่าม  ภูเก็ต - พงังา - ท่าเรอืสุระกุล (ท่าเรอืกระโสม) หรอืท่าด่านศุลกากร – ลอ่งเรอืเทีย่วอ่าวพงังา - ถํา้ลอด  

                  เขาพงิกนั - เขาตาปู เกาะเจมสบ์อนด ์- เกาะปนัหย ี- จดุชมววิเสมด็นางชบูีทคี - รา้นของฝากคุณแม่จู ้  

                  ท่าอากาศยานภูเก็ต - สนามสุวรรณภูม ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีทีโ่รงแรมไม่เปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนุญาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน) 

 นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดัพงังา เป็นจงัหวดัที่มีภูเขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต ้

เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร นาํท่านล่องเรือ

เทีย่วอทุยานแห่งชาตอ่ิาวพงังาชมทวิทศันข์องอ่าวพงังาที่จะทาํท่านตื่นตาตื่นใจไปกบั

หนา้ผาหินและเกาะที่มรูีปร่างแปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปจัจุบนั 

พื้นทีข่องอทุยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไป

ตามน่านนํา้ของป่าชายเลน  

 นาํท่านนัง่เรือผ่านไปยงั ถํา้ลอดเป็นภูเขาลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถํา้ทะเลที่กาํเนิดจากแรงกดัเซาะของคลืน่

ทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถํา้กวา้งประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหินงอกหินยอ้ยบนเพดานถํา้ที่

สวยงาม สามารถนัง่เรอืลอดผ่านถํา้เขา้ออกไดท้ ัง้สองดา้น เรอืขนาดเลก็สามารถแลน่ผ่านไดแ้ต่จะลอดถํา้ได ้

เฉพาะช่วงทีน่ํา้ลงเท่านัน้ 

จากนัน้ล่องเรือมาที่ เขาตาปู  เขาพิงกนัอยู่ในพื้นที่เดียวกนั เมื่อขึ้ นจากเรือแลว้หนัหนา้มองกลบัไปจะ

สามารถมองเหน็ผนืนํา้สเีขยีวกบัเขาตะปูทีม่องเหน็จากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม นาํท่านถ่ายภาพเชค็อนิรูป

สวยๆ เขาตาปู หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมสบ์อนด์เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหิน

ใหญ่ปกัอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพงังาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปูขนาดยกัษ์

ถูกตอกลกึลงไปในนํา้ นอกจากน้ียงัเป็นสถานที่มภีาพยนตรฮ์อลลวูีดมาถ่ายทาํในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส ์

บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (THE MAN WITH THE GOLDEN GUN) และไดร้บัการขนานนามอกี



ชื่อหน่ึงว่า JAMES BOND ISLAND นกัท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรือ หรือชมจากสนั

ดอนของเกาะเขาพิงกนั และไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะไดท้างเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตใหน้กัท่องเที่ยว

ล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เน่ืองจากส่วนที่จมอยู่ใตท้ะเลถูกนํา้ทะเลกดัเซาะเป็นเวลานาน

และมขีนาดเลก็ลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละเพือ่ป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น เขาพงิกนัภูเขาหนิขนาด

ใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพงังา มีลกัษณะพเิศษแปลกตาก

แตกต่างจากภูเขาอื่นใดท ัง้สิ้น โดยมลีกัษณะเป็นภูเขาสองลูกที่

แนบยึดติดกนั เป็นแนวเสน้ตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา เกิดจาก

การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก คือภูเขาแตกออกเป็นแนวตดัตรง

และทรุดตวัตํา่ลง ฐานเคลือ่นออกจากแนวเดมิเลก็นอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีที่แตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูก

เดิมที่มลีกัษณะคลา้ยถูกของมคีมตดัเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาแต่ยงัไม่ไดถู้กแยกออกจากกนักลบั

ถูกปลอ่ยใหย้งัคงแนบชดิตดิกนัจนถูกเรยีกว่า เขาพงิกนั …นาํท่านเดนิทางสู่เกาะปนัหย ี

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารบนเกาะปนัหย ี

บ่าย เกาะปนัหยีหรือบา้นกลางนํา้ ชื่อน้ีมทีี่มาเน่ืองจาก“โตะ๊บาบู” ผูน้าํชาวอินโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปีก่อน 

เมื่อมาเจอเกาะปนัหยีไดข้ึ้นไปปกัธงใหพ้รรคพวกที่อพยพ มาดว้ยกนัรูว้่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะต ัง้

บา้นเรือน คาํว่า “ปนัหย”ี แปลว่า “ธง” มลีกัษณะเป็นหมู่บา้นที่ต ัง้เรียงราย อยู่บนทะเลมทีี่ดินนิดเดียวซึ่ง

เอาไวเ้ป็นที่ สรา้งมสัยิดและกุโบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และสรา้งหมู่บา้นแทบท ัง้หมด

ดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปูนเหนือนํา้ทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํประมงพื้นบา้น บนเกาะปนัหยี

นัน้มที ัง้โรงเรยีน สถานีอนามยั มสัยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งที่

นกัท่องเที่ยวจากท ัว่โลกมาแวะเยี่ยม ชมมสีนิคา้ที่ระลกึจาํหน่าย เช่น ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาติก 

สรอ้ย กาํไล แหวน ที่ทาํมา จากหอยมกุ และยงัมผีลติภณัฑอ์ื่น ๆ อกี เช่น นํา้พริกกุง้เสยีบ กะปิและเป็น

จุดพกัทานอาหาร นกัท่องเที่ยวมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัที่เกาะปนัหยี นาํท่านกลบัสู่ท่าเรื อ อีกหน่ึง

ความ UNSEENบนเกาะปนัหย ีคือ สนามฟตุบอลลอยนํา้ แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลใจ

จากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งน้ีมาจากความตัง้ใจของเด็กๆในชุมชน และประสบความสาํเร็จ

ควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ทาํใหส้นามฟตุบอลกลางทะเลแห่งน้ี เป็นที่เที่ยวไฮไลทข์องเกาะ

ปนัหยอีกีดว้ย 

จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมววิเสมด็นางชี อยู่บา้นเสมด็นางชี เป็นจุดชมววิที่สวย

ทีสุ่ดจดุหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัพงังา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าว

พงังาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคือ จุดชมววิเสมด็นางชี ซึง่เป็น

จุดชมววิด ัง้เดิมที่เปิดตวัเสมด็นางชี จะอยู่ถงึก่อนเสมด็นางชี บูติค เลก็นอ้ย 



ขา้งบนมจีดุชมววิและทีพ่กัในรูปแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถดัจากจดุชมววิเสมด็นางชไีปประมาณ 100 เมตร คือ 

จดุชมววิของเสมด็นางชบูีตคิ ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่กัท ัง้แบบรสีอรท์และเตน็ท ์ส่วนนกัท่องเทีย่วที่ไม่ได ้

คา้งคืนสามารถขึ้นไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทวัรน์าํท่านชมววิ จดุชมววิเสมด็นาง

ชบูีทคี อสิระถ่ายรูปเลอืกซื้อเครื่องดื่มตามอธัยาศยั 

นาํท่านแวะซื้อของฝากกนัที่ รา้นคุณแม่จู ้ของฝากเมอืงภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง เช่น 

นํา้พรกิกุง้เสยีบตาํสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ....นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต  

20.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ311 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ****ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํา้หนกักระเป 

หรอือพัที่น ัง่ไดก่้อนเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มค่ีาใชจ่้าย) แต่สามารถถอืขึ้นเครื่องบนิไดน้ํา้หนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรมั** 

21.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

12,900.- 
ไม่มรีาคาเดก็ 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กุมภาพนัธ ์64  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ีย่อมอยู่

ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไม่

รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่9 ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้  เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จรา จล 

ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ อ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจาก

อบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสาย

การบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

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