
 

 
บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ2300 BKK(สวุรรณภมิู) – HKT(ภเูกต็) 13.25 – 14.55 
VZ311 HKT(ภเูกต็) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.00 – 21.30 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 



 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานภเูกต็ – วดัฉลอง – ถ่ายรปูย่านเมืองเก่า PHUKET OLD 

TOWN – แหลมพรหมเทพ                                                                          (-/L/D)                   
 
11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET 

JET) โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากาก

อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร แบบ SET BOX 

13.25    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เที่ยวบนิที่ 

VZ2300 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภูเกต็ 
15.20 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัฉลองหรือวดัไชยธาราราม เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของจงัหวดัภูเกต็ ก่อสร้างขึน้ในชว่ง
ตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัภูเกต็ น าท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อชว่ง ผูก้่อตัง้วดั
ฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมชีือ่เสยีงทางดา้นการปรงุ
ยาสมุนไพร และช่วยเหลอืชาวภูเกต็ต่อสู้กบัพวกชาวจนี (อัง้ยี่) กรรมกรเหมอืงแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 
2419 เป็นวดัทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่าง
ยิง่ 



 

 
 พาท่านเดินทางไปเชค็อินสวยๆที่  PHUKET OLD TOWN  ย่านเมืองเก่าภูเกต็ สุดคลาสสิค ชมตึกชโินโปตุกสี 

หลากหลายสสีนั ชมอาคารบ้านเรอืน ตกึสวยๆ ซึ่งตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมยัที่ชาวจนีและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้
มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมอืงแร่ ท าให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทัง้ฝัง่ตะวนัตกและตะวนัออกอย่างลงตวั อาคาร
สวยๆ ทีค่วรไปกม็มีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกบัหอนาฬกิาทีต่ ัง้ตระหง่านสวยงามนัน่เอง โดยย่านเมอืง
เก่านี้จะสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื ให้ท่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรอืนสวยๆ การเดนิชมย่านเมอืงเก่าอนั
เป็นเสน่หท์างประวตัศิาสตรข์องเมอืงภูเกต็ 
น าท่านเดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดนิยามเย็น จดัเป็นหนึ่งในจุดชมอาทติย์ตกที่สวยที่สุดใน
เมอืงไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเกต็ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นแหลมโค้งไล่
ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตามตน้หญ้าทีพ่ดัพลิว้ดา้นขวาเป็นหาด
ในหานและเกาะมนั ส่วนด้านซ้ายจะมองเหน็หาดในยะซึ่งเป็นหาดเลก็ๆ โดยทัว่ไป นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวหรอื
พกัทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ยน็พากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวนัทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด 
มเีมฆน้อย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูรอ้นมทีุ่งหญ้าสทีองขึน้ปกคลุม
สวยงามมาก มองเหน็เกาะแกว้น้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามนั ส่วนในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพ
เป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเหน็ฟองคลื่นสขีาว กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  



 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY2 SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพีพี –  อ่าวมาหยา – เกาะไข่                                (B/L/-)            
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
07.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าเรือ ทวัรเ์กาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ 

 เดินทางถึง ท่าเรือ SPEED BOAT ท าการเชค็อนิและรบัอุปกรณ์ด าน ้า มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง 
พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 

09.30 ออกเดนิทางจาก ท่าเรือ ไปยงั เกาะไข่ 
10.00 เดนิทางถงึ เกาะไข่ เพื่อด าน ้าดูปะการงัทีส่วยงามและฝงูปลาหลากสสีนัหรอืเพยีงพกัผอ่นบนชายหาด ออกจากเกาะ

ไขไ่ป เกาะพีพีดอน เพื่อเทีย่วชมที ่MONKEY BEACH คุณสามารถถ่ายรูปกบัลงิ แต่อย่าเขา้ใกลเ้กนิไป 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก 
 หลงัอาหารกลางวนัคุณสามารถเพลิดเพลนิบนชายหาด สามารถพกัผ่อนได้ตามอธัยาศยับนชายหาดขาวสะอาด 

และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ จากนัน้มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล เตรยีมกล้องของคุณใหพ้รอ้ม เพลดิเพลนิไปกบัการเที่ยวชมที่
ถ ้าไวกิ้งและกระโดดลงทะเลปิเล จากนัน้ล่องเรอืชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 



 

หลงัจากถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง THE BEACHในปี ค.ศ.1999 พกัผ่อนและเพลดิเพลนิในหนึ่งใน
สถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก! (หากเป็นชว่งอุทยานประกาศปิด จะไม่ไดข้ ึน้หาด ทางเรอืจะแล่นใหช้มววิแทน) 

 
17.00 เดนิทางกลบัถงึ ท่าเรือ ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านกลบัทีพ่กัเพื่อผกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กรณี

ไม่สามารถด าน ้าได ้โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล่้วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิค่าใชจ้่ายในทุกกรณ ี
เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแล้วทัง้หมด และอาจมีการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้เพื่อค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY3 ภเูกต็ - พงังา - ท่าเรือสรุะกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศลุกากร - ล่องเรือเท่ียวอ่าวพงังา – 
ถ า้ลอด – เขาพิงกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปันหยี – จดุชมวิวเสมด็นางชีบทีูค – ร้าน

ของฝากคณุแม่จู้ – ท่าอากาศยานภเูกต็ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                             (B/L/-) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา เป็นจงัหวดัที่มภูีเขาสลบัซบัซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต้เดนิทางสู่ 

ท่าเรือสุระกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศลุกากร น าท่านล่องเรือเท่ียวอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา ชม
ทวิทศัน์ของอ่าวพงังาที่จะท าท่านตื่นตาตื่นใจไปกบัหน้าผาหนิและเกาะที่มรีูปร่างแปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผนื
ใหญ่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทยในปัจจุบนั พืน้ทีข่องอุทยาน
แห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านนัง่เรอืผา่นไป
ยงั ถ า้ลอด เป็นภูเขาลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนิดจากแรงกดัเซาะของคลื่นทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้า
กวา้งประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถนัง่เรอืลอดผา่นถ ้าเขา้ออกได้
ทัง้สองดา้น เรอืขนาดเลก็สามารถแล่นผา่นไดแ้ต่จะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเท่านัน้ 



 

 
จากนัน้ล่องเรอืมาที่ เขาตาปู  เขาพิงกนั อยู่ในพื้นที่เดยีวกนั เมื่อขึน้จากเรอืแล้วหนัหน้ามองกลบัไปจะสามารถ
มองเหน็ผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปทูีม่องเหน็จากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพเชค็อนิรูปสวยๆ เขาตาป ู
หรอืเกาะตาปู หรอืเกาะเจมส์บอนด์เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยู่ ในทะเลบรเิวณ
ปากอ่าวพงังาเมื่อมองจากระยะไกลจะเหน็เป็นลกัษณะคล้ายกบัตะปูขนาดยกัษ์ถูกตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยงั
เป็นสถานที่มภีาพยนตร์ฮอลลวีูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (THE MAN 
WITH THE GOLDEN GUN) และไดร้บัการขนานนามอกีชือ่หนึ่งวา่ JAMES BOND ISLAND นกัท่องเทีย่วสามารถ
ชมเขาตะปูได้ระยะไกลจากเรือ หรือชมจากสนัดอนของเกาะเขาพิงกนั และไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้  ทาง
เจา้หน้าทีอุ่ทยานไม่อนุญาตใหน้กัท่องเทีย่วล่องเรอืเขา้ไปดูเขาตะปใูกล้ๆ โดยเดด็ขาด เนื่องจากส่วนทีจ่มอยู่ใตท้ะเล
ถูกน ้าทะเลกดัเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเลก็ลงเกรงว่าอาจจะล้มลงมาได้และเพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ 
เขาพิงกนั ภูเขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพงังา มลีกัษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใด
ทัง้สิ้น โดยมลีกัษณะเป็นภูเขาสองลูกทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตนีเขา เกดิจากการเคลื่อนตวั
ของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรุดตวัต ่าลง ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดมิเลก็น้อยเป็นเหตุให้
แท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูกเดมิทีม่ลีกัษณะคลา้ยถูกของมคีมตดัเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสู่ตนีเขาแต่ยงั
ไม่ไดถู้กแยกออกจากกนักลบัถูกปล่อยใหย้งัคงแนบชดิตดิกนัจนถูกเรยีกวา่ เขาพงิกนั  



 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี 

บ่าย เกาะปันหยี หรอืบา้นกลางน ้า ชือ่นี้มทีีม่าเนื่องจาก“โต๊ะบาบู” ผูน้ าชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมา
เจอเกาะปันหยไีดข้ ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกนัรูว้า่เป็นสถานที ่เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน ค าวา่ “ปัน
หย”ี แปลวา่ “ธง” มลีกัษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ ัง้เรยีงราย อยู่บนทะเลมทีีด่นินิดเดยีวซึ่งเอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมสัยดิและกุโบว ์
ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทัง้หมดด้านหน้าของหน้าผาหนิปูนเหนือน ้าทะเล 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมงพื้นบ้าน บนเกาะปันหยนีัน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามยั มสัยดิ ร้านค้า 
รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่โลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึ
จ าหน่าย เชน่ ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยงัมผีลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
อกี เช่น น ้าพรกิกุ้งเสยีบ กะปิและเป็นจุดพกัทานอาหาร นักท่องเที่ยวมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัที่เกาะปันหย ี
น าท่านกลบัสู่ท่าเรอื อกีหนึ่งความ UNSEEN บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน ้า แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึ่ง
ได้รบัแรงบนัดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตัง้ใจของเดก็ๆในชุมชน และประสบ
ความส าเรจ็ควา้แชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าใหส้นามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลท์ของ
เกาะปันหยอีกีดว้ย 
จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมวิวเสมด็นางชี อยู่บ้านเสมด็นางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดจุดหนึ่ง ที่มชีื่อเสยีงของจงัหวดั
พงังา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวพงังาได้อย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสมด็นางช ีซึ่ง
เป็นจุดชมววิดัง้เดิมที่เปิดตวัเสม็ดนางช ีจะอยู่ถึงก่อนเสม็ดนางช ีบูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมววิและที่พกัใน
รูปแบบเต้นท์ให้บรกิาร ถดัจากจุดชมววิเสมด็นางชไีปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิวของเสมด็นางชบีูตคิ ซึ่ง



 

ให้บรกิารในรูปแบบที่พกัทัง้แบบรีสอร์ทและเตน็ท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคนืสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพ
บรเิวณร้านอาหารและร้านกาแฟได ้ทวัรน์ าท่านชมววิ จุดชมววิเสมด็นางชบีูทคี อสิระถ่ายรูปเลอืกซื้อเครื่องดืม่ตาม
อธัยาศยั 

 
น าท่านแวะซ้ือของฝากกนัท่ี ร้านคณุแม่จู้ ของฝากเมืองภเูกต็ มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ น ้าพรกิ
กุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  

20.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิที ่VZ311ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

06 - 08 มกราคม 2564 9,999 2,500 
10 – 12 มกราคม 2564 9,999 2,500 
13 – 15 มกราคม 2564 9,999 2,500 
16 – 18 มกราคม 2564 10,999 2,500 
20 – 22 มกราคม 2564 9,999 2,500 
22 – 24 มกราคม 2564 10,999 2,500 
24 – 26 มกราคม 2564 9,999 2,500 
26 – 28 มกราคม 2564 9,999 2,500 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,500 
03 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,500 
07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,500 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,500 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 2,500 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,500 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 11,999 2,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 10,999 2,500 
28 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 9,999 2,500 

06 – 08 มีนาคม 2564 10,999 2,500 
09 – 11 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
14 – 16 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
16 – 18 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
18 – 20 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
21 – 23 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
24 – 26 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
26 – 28 มีนาคม 2564 10,999 2,500 
04 – 06 เมษายน 2564 11,999 2,500 

08 – 10 เมษายน 2564 9,999 2,500 
18 – 20 เมษายน 2564 9,999 2,500 



 

21 – 23 เมษายน 2564 9,999 2,500 
24 – 26 เมษายน 2564 10,999 2,500 

25 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,500 
27 – 29 เมษายน 2564 9,999 2,500 

 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืวา่ท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
วา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



 

- ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดับใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


