
 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

ภูเก็ต พังงา 4 วนั 3 คืน 12 - 15 เม.ย. 64 (PG) 

 

 

กำหนดการเดนิทาง 12 – 15 เมษายน 2564 เพียงราคา 17,900 บาท 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนญุาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 



 

 

ภูเกต็ พงังา 4 วัน 3 คืน  -2- 

www.avenue.co.th 
 

..... รายละเอียดการเดนิทาง .....  

วันแรก:     กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - วัดพระผุด - ย่านเมืองเก่า - วัดฉลอง - แหลมพรหม 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่ 3 

เคาน์เตอร์แถว F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เจ้าหน้าที่ทัวร์ให้การต้อนรับ อำนวย

ความสะดวกด้านสัมภาระ และเช็คอิน 

08.05 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG271 

09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต... 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด) มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราว

 ศึกพระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหาร พม่าพยายามขุดพระผุด เพื่อนำกลับไป

 พม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องละความพยายาม ต่อมา ชาวบ้านได้นำทองหุ้ม

 พระพุทธรูป ที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปจัจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ ตวัเมืองภูเก็ต แวะถ่ายรปู ย่านเมืองเกา่ ถนนถลาง ถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของภูเก็ต ที่

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและ

ตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต สวยงาม และ

ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ที่ต้องมาเยือน เราจะได้เห็นวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง จาก

หลากหลายเชื้อชาติท่ีถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป จากสถาปัตยกรรมใน

ถนนเส้นนี้ 
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จากนั้น       นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองภู ถ้าใครมาภูเก็ต 

         จะต้องมาแวะ นมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที ่วัด        

         ฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั ้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐ               

  สถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่

  ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเท่ียวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้ เรื่องราวความศกัดิ์สิทธิ ์

         กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใส

  ศรทัธาเป็นอันมากเล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น ถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของ

  ท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทั่วราวกับ ปิดทองพระพุทธรูป และแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพ

  เป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณและบารมีของ ท่านก็อยู ่ในความทรงจำ

  ของผู้คนสืบมา ทุกวันนี้หลวงพ่อแช่มยังคงเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจให้กับชาวภูเก็ต และชาวไทย ท ั่ ว  

         ทุกภาคหรือแม้แต่เพื่อนบ้านผู้มาเยอืนดินแดนไข่มุกแห่งอันดามันนี้เสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

   

จากนั้น นำท่านเดินทางสูจุ่ดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย แหลมพรหม ซึ่งตั้งอยู่ส่วนใต้สุดของเกาะ

ภูเก็ต โดยลักษณะของแหลมแห่งนี้ จะเป็นเนินดินลดระดบัย่ืนลงไปในทะเล ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศยั สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่

ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื ่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดู

สวยงาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พัก ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลนิ บีช (PHUKET MARRIOTT 

RESORT & SPA, MERLIN BEACH) หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที่สอง:   อ่าวฉลอง - เกาะไม้ท่อน - เกาะเฮ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ ท่าเรอือ่าวฉลอง... 

 ออกเดินทางท่องทะเลอันดามันโดย เรือใบคาตามารัน (Catamaran) แบบส่วนตัว 

จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู ่ เกาะไม้ท่อน หรือเกาะฮันนีมูน (Honeymoon Private Island) ที่คุณจะต้อง

หลงใหลหาดทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลใสดุจกระจก ดำน้ำที่เกาะไม้ท่อน ชมความงามของ

ทะเลที่สมบูรณ์ หากอากาศดีๆ  ระหว่างล่องเรืออาจจะเจอฝูงปลาโลมา เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ละลึกด้วย  

 (ทั้งนี้โอกาสในการเห็นปลาโลมามากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

 

 

 

 

  

 

 

จากนั้น นำทา่นเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ...เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต  

 เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูง

ปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น้ำที ่อยู ่ทางด้านตะวันตก มีปะการังสมอง ปะการังผักกาด 

ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น 

ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร สามารถ ดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำ

และท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ด้านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย ขาว

สะอาด น้ำทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  

จากนั้น หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดเกาะเฮ เช่น อาบแดด, 

ว่ายน้ำ, ดำผิวน้ำดูแนวปะการัง หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมายเช่น ดำน้ำลึกจาก

ริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม,เรือลากกล้วย และ พายแคนู (กิจกรรมดัวกล่าวนี้ไม่

รวมในราคาโปรแกรมทัวร)์ 

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ภูเก็ต... 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พัก ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลนิ บีช (PHUKET MARRIOTT 

RESORT & SPA, MERLIN BEACH) หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 

 

 

 

 

    

 

 

วันที่สาม: เกาะปายู - เกาะเมี่ยง - เกาะสิมิลัน - พังงา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน...(เรือสปีดโบ๊ท) 

จากนั้น นำท่านสู่ เกาะปายู ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่นักท่องเท่ียวนิยมดำน้ำ

ดูปะการัง มีจุดดำน้ำลึก-ตื ้นหลายจุด มีแนวปะการังที่สวยงามปลาที่หลากหลาย ส่วนด้าน

ตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน ขึ้นกระจายเป็นกระจุกอยู่ทั่วเกาะ ให้ท่าน

สนุกสนานกับการดำน้ำดูปลา ชมปะการังใต้ท้องทะเลตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด 

จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะเมี่ยง ท่านสามารถดื่มด่ำ และชมทัศนียภาพบนชายหาด บริเวณเกาะท่าน

จะได้พบกับค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ และนกชาปิไหน ซึ่งเป็นนกที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่ง

ในประเทศไทย 
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จากนั้น เดินทางต่อสู่ เกาะสิมิลัน... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  

จากนั้น หลังอาหารกลางวันเพลิดเพลินบน เกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ "หินเรือใบ" หรือ "Sail Rock" จุด

ชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว "อ่าวเกือก" หรือ "Donald Duck Bay" ซึ่งโอบล้อมไป

ด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถว่ายน้ำ และอาบแดดบนหาดทรายสีขาว  

 

 

 

 

 

 

  

 

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพังงา หรือสมญานามที่ว่า ดินแดนแห่งป่าเกาะ หนึ่งใน

 จังหวัดหนึ่งของประเทศที่เต็มไปด้วย สถานที่ท่องเที ่ยวมากมาย ทั้งธรรมชาติแบบท้องทะเล 

 โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามน้อยใหญ่ที่วางตวัเรยีงรายอยู่อย่างสวยงามในทะเลอันดามัน รวมทั้ง

 ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนหนาแน่น และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิต

 ความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะความหลากหลายของผู้คน ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวเล เป็น

 ต้น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เลอ เมริเดียน เขาหลัก รีสอร์ต แอนด์ สปา (LE MERIDIEN KHAO LAK 

RESORT & SPA) หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที่สี่: เกาะปันหยี - เขาพิงกัน - เขาตะปู - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชม เกาะปันหยี เป็นเกาะเล็กๆ ที่นี่ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา 

เพราะเกาะปันหยีเป็นเกาะที่มีชุมชนชาวประมงโบราณอาศัยอยู่กว่า 200 ปีมาแล้ว ด้วยการตั้ง

หมู่บ้านบริเวณพื้นที่ราบริมชายฝั่งของเกาะเป็นที่หลบฝน มีการสร้างบ้านโดยการยกพื้นสูงเหนือ

น้ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ภายในบริเวณเกาะจึงได้มีการสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของผู้คน รวมทั้งมีการสร้างแพสำหรับใช้เล่นฟุตบอลบนน้ำอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะที่เต็มไป

ด้วยผู้คนที่เป็นมิตร ความเงียบสงบของเกาะจึงเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่

เกาะอีกด้วย 

 

 

  

 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันนำคณะล่องเรือต่อชม เขาพิงกัน เป็นเกาะที่อยู่บนหาด เหตุที่ชื่อนี้เพราะภูเขา

หินแตกออกจากกัน หินที่เล็กกว่าเลื่อนลงมา ฐานจมลงไปในดินแยกห่างจากกัน ส่วนด้านบน

ยังคงพิงกันอยู่ ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเห็น เขาตะปู มี

ลักษณะเหมือนตะปู อยู่กลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเจมส์บอนด์” สถานที่ถ่ายทำหนัง

เรื่องเจมส์บอนดอ์ันโด่งดงั จนได้ขนามนามอีกชื่อว่า James Bond Island เกาะตะปูเป็นเกาะเดี่ยว 

รูปร่างเหมือนตะปูตามชื่อเพราะส่วนบนกว้างแล้วคอดลงตรงฐานอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ

ทะเล  
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จากนั้น     ก่อนกลับนำท่านอิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ณ ร้านขายของฝากของที่ระลึก... 

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่...สนามบินภูเก็ต 

19.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ … โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG278 

20.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ทอ่งเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดย

มีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 

อัตราคา่บรกิาร...ภูเกต็ พังงา 5 ดาว  4 วนั 3 คืน 

วันเดนิทาง ราคา/ทา่น พักเดีย่ว 

12 – 15 เมษายน 2564 17,900 + 5,000 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ตั๋วเครื ่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK 

AIRWAYS  

2. ค่าภาษีเชื้อเพลิง และสนามบิน 

3. ค่าที่พัก ตามที่ระบใุนโปรแกรม หรือระดับเทียบเท่า 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคนขับ 

5. ค่าอาหารตามที่ระบไุว้ในโปรแกรม 

6. ค่าเครื่องด่ืม และของว่าง บริการบนรถระหว่างเดินทาง 

7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. ค่าประกันการเดินทาง 

9. ค่ามัคคุเทศก์นำเท่ียว  

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณเีป็นนิติบุคคล)  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที ่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 400 บาท 
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เงือ่นไขการจองทวัร์และชำระเงนิ 

  

 ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์          

ท่านละ 7,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่

ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้า

ท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์สว่น

ที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงิน

หรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทาง

บริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

- ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่ามัดจำทวัร์ทั้งหมด และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง (ถ้ามี) 

- ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 

หมายเหตุ 

- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป 

- บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้ 

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดการยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำางของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ และอื่ นๆ ที ่อยู่

นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

- การงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรยีกร้องบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............ภูเกต็ พงังา 4 วนั 3 คืน (PG)......................วนัเดินทาง...................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 

 

 

  

 

  

 

  


