
 
 

รหัสโปรแกรม : 23005 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 เทีย่วภาคใต้ ภูเกต็-พงังา  3 วนั 2 คืน 
ไหว้อย่างถูกวธีิ เสริมสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินภูเกต็ – ย่านเมืองเก่าภูเกต็ – วดัฉลอง หลวงพ่อแช่ม – 
วดัพระใหญ่ 

- เทีย่ง เยน็ 

04.00 น. พร้อมกนัสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์เช็คอนิ E-F สายการบินเวยีดเจ็ท 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   
06.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองภูเกต็ โดยสายการบิน เวียดเจ็ท 07.45 น. เดินทางถึงสนามบิน

เมืองภูเกต็  รับสัมภาระ 
 ย่านเมืองเก่าภูเกต็ ท่ีมีอาคารตึกแถวเก่าจ านวนมาก รวมทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และร้านขายของท่ีระลึก มากมายหลายร้าน ตวัตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหนา้ต่างโคง้ ตาม
แบบสถาปัตยกรรมยคุนีโอคลาสสิค มีลวดลายท่ีดงามเนน้ธรรมชาติเถาไม ้ใบไม ้และรูปสัตว ์
ตึกแถวบริเวณน้ีมีลกัษณะเด่นอยูท่ี่ประตูดา้นหนา้ เป็นแบบบานเฟ้ียมไมเ้ก่าแก่ ช่วงเสาจะ
กวา้งเท่ากบัตึก 2 คูหารวมกนั มีการน าศิลปะการเจาะช่อง หนา้ต่างและลวดลายปูนป้ันแบบ
อาร์ตเดโคมาใชไ้ดอ้ยา่งกลมกลืน และสวยงาม ซ่ึงในปัจจุบนับา้นเรือนและอาคารหลายหลงั 
มีการทาสีใหม่ แต่ยงัคงรูปแบบเดิมไว ้

  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร   
วดัฉลอง หรือช่ือท่ีเรียกเป็นทางการ ก็คือ วดัไชยธาราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต ถา้ใครมา
ภูเก็ตจะตอ้งมาแวะนมสัการ หลวงพอ่แช่ม แห่งวดัฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตวัเอง อีกทั้งท่ี
วดัฉลองแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ พระมหาธาตุเจดียพ์ระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นท่ี 
ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีน ามาจากศรีลงักา  
  มาไหวห้ลวงพอ่แช่มท่ีวดัฉลองหรือวดัไชยธาราราม วดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต เร่ืองราวความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ กิตติศพัทใ์นการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมท่ีสูงส่งของหลวงพอ่ท า
ใหมี้ผูเ้ล่ือมใสศรัทธาเป็นอนัมาก เล่ากนัวา่ในขณะท่ีท่านมีชีวติอยูน่ั้น ถึงกบัมีผูท่ี้รอปิดทอง
ตามแขนและขาของท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทัว่ราวกบัปิดทองพระพุทธรูป และแมว้า่
หลวงพอ่แช่มจะมรณภาพเป็นเวลานบัหน่ึงร้อยปีมาแลว้ก็ตาม ช่ือเสียงเกียรติคุณและบารมี
ของท่านก็อยูใ่นความทรงจ าของผูค้นสืบมา ทุกวนัน้ีหลวงพอ่แช่มยงัคงเป็นท่ีพึ่งพาทางจิตใจ
ใหก้บัชาวภูเก็ต และชาวไทยทัว่ทุกภาคหรือแมแ้ต่เพื่อนบา้นผูม้าเยอืนดินแดนไข่มุกแห่งอนั
ดามนัน้ีเสมอ 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



วดัพระใหญ่  พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยูท่ี่เขานาคเกิด 
น าท่านกราบไหว ้เคารพสักการะท่ีวดัพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของเกาะภูเก็ตในมุมสูง ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ ไดแ้ก่ พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่
เห็นไดร้อบเกาะภูเก็ต โดยมีนยัส าคญัใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความสันติ ความ
เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวและความหวงั การก่อสร้างพระพุทธรูปม่ิงมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จไดด้ว้ย 
การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย  
เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศิลปแบบร่วมสมยั ขนาดหนา้ตกักวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 
เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดบัผวิดว้ยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกนัต”(สุริยกนัตะ) 
จากพม่า น ้าหนกัเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตนั หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร 
ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ต าบลกะรน อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 
ซ่ึงต่อมาก็ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก วา่ “พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจ า
เมืองภูเก็ต เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเข้าทีพ่กั ณ โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หรือเทยีบเท่า  

 
วนัที ่2 หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ – อสิระกบักจิกรรมน่ังเรือยอร์ช เช้า เทีย่ง ค ่า 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น าท่านเดินเล่น ถ่ายรูป เท่ียวชม หาดป่าตอง  ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย    ให้ท่านอสิระ พกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม  

แพค็เกจล่องเรือยอร์ช ด าน า้  ดูประการัง เทีย่วชมเกาะ  ราคาเร่ิมต้นที ่1,500 บาท   
(กรุณาสอบถามหัวหน้าทวัร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เยน็ น าท่านชมพระอาทติย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมววิพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยงาม 

แห่งหน่ึงของภูเก็ต อยูท่างตอนใตข้องเกาะภูเก็ต และเป็นจุดท่ีใชอ้า้งอิงเวลาพระอาทิตยต์กดิน
ของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนใหน้ัง่ชมพระอาทิตยต์กดิน ถา้ใครอยาก
เดินส ารวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปไดถึ้งปลายแหลม มีทางเดินลงไปท่ีดา้นล่าง เม่ือ
ลงไปท่ีดา้นล่างจะเห็นน ้าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคล่ืนซดัเขา้มากระทบกอ้นหินจะเป็นฟองสี
ขาวดูสวยงาม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร   

น าท่านเข้าทีพ่กั ณ โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที ่3 วดัถ า้สุวรรณคูหา – ล่องเรือชมอ่าวพงังา  เกาะปันหยี – สนามฟุตบอลลอยน า้ 
– เขาพงิกนั   -  เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์) –  สนามบินภูเกต็ - กรุงเทพฯ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จังหวดัพงังา  

 

 สักการะพระนอนท่ีวดัถ า้สุวรรณคูหา เพื่อความเป็นสิริมงคล วดัถ ้าสุวรรณคูหาเป็นวดัท่ีมี
ความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณท่ีตั้ง
ของวดัเป็นภูเขา ซ่ึงมีถ ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวน มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยู่
หลายองค ์ องคส์ าคญัท่ีสุดคือ พระพุทธไสยาสน์ท่ีมีความยาว 7 วา 2 ศอก ท่ีมีความสวยงาม
สมบูรณ์แบบ  ลึกเขา้ไปจากถ ้าใหญ่จะเป็นถ ้าแจง้  ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะไดพ้บความงดงาม
ของหินงอกหินยอ้ย 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมอ่าวพงังา ชมทศันียภาพอนัสวยงาม กบัภูเขาหินปูนท่ี
รูปร่างแปลกตา และสวยงาม  
น าท่านสู่เกาะปันหยหีรือบา้นกลางน ้า ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ต  าบลเกาะปันหย ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา 
ช่ือน้ีมีท่ีมาเน่ืองจาก “โตะ๊บาบู” ผูน้ า ชาวอินโดนีเซียอพยพมาเม่ือ 200 ปีก่อน เม่ือมาเจอเกาะ
ปันหยไีดข้ึ้นไปปักธงใหพ้รรคพวกท่ีอพยพ มาดว้ยกนัรู้วา่เป็นสถานท่ี เหมาะสมท่ีจะตั้ง
บา้นเรือน ค าวา่ “ปันหย”ี แปลวา่ “ธง” มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งเรียงราย อยูบ่นทะเลมีท่ีดิน
นิดเดียวซ่ึงเอาไวเ้ป็นท่ี สร้างมสัยดิและกุโบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และ
สร้างหมู่บา้นแทบทั้งหมดดา้นหนา้ของหนา้ผาหินปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าประมงพื้นบา้นเป็นแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกมาแวะเยีย่ม ชมมีสินคา้ท่ี
ระลึกจ าหน่าย เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย ผา้บาติก สร้อย ก าไล แหวน ท่ีท ามา จากหอยมุก 
และยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อีก เช่น น ้าพริกกุง้เสียบ กะปิ  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

น าท่านชมสนามฟุตบอลลอยน า้  อนัโด่งดงั ความน่าอศัจรรยข์องสนามฟุตบอลลอยน ้าแห่งน้ี  
มีช่ือเสียงไปทัว่โลก แมแ้ต่ส่ือต่างประเทศอยา่ง ''Metro UK'' ขององักฤษ ยงัช่ืนชมสนาม
ฟุตบอลลอยน ้าของเกาะปันหย ีจ.พงังา เป็นฉากท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการช่ืมชมจาก 
“A World Of Football” 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมหินงอกหินย้อย ชมเขาพิงกนั และเขาตะปู ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
อ่าวพงังาและสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เจมส์บอนด ์007  เขาพิงกนัเป็นภูเขาท่ีมีลกัษณะพิเศษ
แปลกตาแตกต่างจากภูเขาอ่ืนๆ  โดยมีลกัษณะเป็นภูเขาสองลูกท่ีแนบยดึติดกนั เป็นแนว
เส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเกต็  

20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน เวยีดเจ็ท  
21.30 น. เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มเีตียง  

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

1-3 เมษายน 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

8-10 เมษายน 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

13-15 เมษายน 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

15-17 เมษายน 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

22-24 เมษายน 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

29-1 พฤษภาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

30-2 พฤษภาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

6-8 พฤษภาคม 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

14-16 พฤษภาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

20-22 พฤษภาคม 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

27-29 พฤษภาคม 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

3-5 มิถุนายน 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

10-12 มิถุนายน 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

17-19 มิถุนายน 65 12,999 10,999 8,999 2,000 4,500 

24-26 มิถุนายน 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

1-3 กรกฎาคม 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

8-10 กรกฎาคม 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

13-15 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

15-17 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 



28-30 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

29-31 กรกฎาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

5-7 สิงหาคม 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

12-14 สิงหาคม 65 15,999 13,999 12,999 2,000 4,500 

19-21 สิงหาคม 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

26-28 สิงหาคม 65 12,999 10,999 8,999 2,000 4,500 

2-4 กนัยายน 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

9-11 กนัยายน 65 13,999 11,999 10,999 2,000 4,500 

16-18 กนัยายน 65 12,999 10,999 8,999 2,000 4,500 

23-25 กนัยายน 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

30-2 ตุลาคม 65 14,999 12,999 11,999 2,000 4,500 

ราคาเด็กไม่มเีตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ท่านละ 1,000 บาท  
ไม่รวมค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

 
  

ราคาทีน่ าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมกีารปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดที่
น่ังมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวนัทีท่ าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เกบ็ค่าส่วนต่างทีเ่พิม่ตามจริง 
**กรณสีายการบินยกเลกิ หรือ เทีย่วบินเต็ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน** 

 

 
 
 
 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
    ค่าภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 
 

ราคาค่าบริการน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ภายในประเทศ (ไป-กลบั) 
15 กโิลกรัม 860 บาท 

20 กโิลกรัม 946 บาท 

25 กโิลกรัม 1,160 บาท 

30 กโิลกรัม 1,802 บาท 

35 กโิลกรัม 2,144 บาท 

40 กโิลกรัม 2,658 บาท 
 
 
 
 



 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ภายใน24ชัว่โมง  หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือข้ึนเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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