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จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานภูเก็ต 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไม่รวมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานภเูก็ต – วดัฉลองหลวงพอ่แชม่ – หาดยะนุย้ -  

แหลมพรหมเทพ  

ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ต                                                                     อาหารเย็น 

2  ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ – เกาะไข ่- ตลาดนดัชลิลว์า                              

ทีพ่กั: เมอืงภเูก็ต  พเิศษ!!มือ้เทีย่งบฟุเฟตบ์นเกาะพพี ี            อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                       

3 วดัพระใหญ ่- Three Monkeys Café - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - โกป๊ีเตีย่ม - แยกเยาวราช - 

Ma Doo Bua Café - รา้นของฝาก – จดุชมววิเสม็ดนางช ี– ทา่อากาศยานภเูก็ต –  

ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ                                                              อาหารเชา้/เทีย่ง รา้นมชิลนิสตาร/์-- 
 



                             

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

04-06 เมษายน 64 

*วนัหยดุจกัร*ี 

7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

13-15 เมษายน 64 

*วนัหยดุสงกรานต*์ 

11,900 1,500 16  

23-25  เมษายน 64 7,900 1,500 16  

01-03  พฤษภาคม 64 

*วนัหยดุวนัแรงงาน* 

8,900 1,500 16  

02-04  พฤษภาคม 64 

*วนัหยดุวนัฉตัรมงคล* 

7,900 1,500 16  

08-10  พฤษภาคม 64 7,900 1,500 16  

14-16  พฤษภาคม 64 6,900 1,500 16  

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure: FD4110 BKK-HKT 12.15 – 13.55 

Return      : FD4115 HKT-BKK 22.45 – 00.25+1  

หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและที่

น่ังบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทวัรไ์ม่รวมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานภเูก็ต – วดัฉลองหลวงพอ่แชม่ – หาดยะนุย้ –  

                     แหลมพรหมเทพ                                                                               อาหาร เย็น 
 

09.30 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู

3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

12.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4110 

13.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ยไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

จากนัน้น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศ

ไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีม่ีสถานะเป็นจังหวัดภูเก็ตไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแหง่ไขมุ่ก

อนัดามนัเคยเป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์และมีความมั่งคั่งจากการท าเหมืองแร่ดบีุกภูเก็ตมีแร่ดบีุกมากทีส่ดุใน

ประเทศไทยซึง่การขดุแร่ดบีุกทีภ่เูก็ต มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดั

ฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งข ึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็น

วัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสริมิงคล 

ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่เนื่องจากมีชือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร

และชว่ยเหลอืชาวภเูก็ตตอ่สูก้ับพวกชาวจีน(อัง้ยี)่กรรมกรเหมืองแร่ทีไ่ดก้่อเหตุจลาจลในชว่งปีพ.ศ.2419 

เป็นวัดทีม่ีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดยีท์ี่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มีงดงามเป็น

อย่างยิง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หาดยะนุย้ เป็นอ่าวเล็กๆทีเ่งยีบสงบบรเิวณหาดจะมแีนวชายหาดไม่ยาว

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★ ด าน า้ต ืน้เกาะพพีชีมความงามของทะเลไทยทีส่วยตดิอนัดบัโลก   

★ เช็คอนิคาเฟ่สดุชคิทีม่าภเูก็ตแลว้ตอ้งหา้มพลาด!!!   Three Monkeys Café และ Ma Doo Bua Café 

★ จดุชมววิเสม็ดนางช ีUNSEEN THAILAND แหง่ใหม ่ทีใ่ครๆก็ตอ้งมา   

★ ตะลยุเมอืงเกา่ยา่น Phuket Old town  

★ ทานมือ้พเิศษกบัรา้นอาหารทีก่ารนัตดีว้ยมชิลนิสตาร ์



                             

มากนัก มีเม็ดทรายค่อนขา้งละเอียด อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่แหลม

พรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นจัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทยเป็นแหลม

ทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตวัเมืองประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัว

สูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดใน

หานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไปนักทอ่งเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่ว

หรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพอสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที1่) 

ทีพ่กั:   GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง         ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ – เกาะไข ่- ตลาดนดัชลิลว์า                              

                      พกัภเูก็ต   อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 
  

07.30 น.  รถรับจากทีพ่ักเดนิทางสูท่า่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา อา่วปิเละ  

08.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณด์ าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

09.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่สูเ่กาะพพีเีลยแ์วะท ากจิกรรมด าน ้าชมความอุดมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล 

10.00 น. จากนัน้ลอ่งเรอืชม อา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อ่าวทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลกหลงัจากถกูใชเ้ป็นสถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งThe Beachในปี ค.ศ.1999 จากนัน้แวะอา่วปิเละ ลอ่งเรอืชมทศันียภาพความ

สวยงามของอ่าวปิเละ ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า“สระมรกตกลางทะเล” แวะถา่ยรูปที ่ถ ้าไวกิง้สถานทีเ่ก็บ รัง

นกนางแอ่น และจะมเีจา้ลงิแสมทะเลสดุน่ารักคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพี ี(มือ้ที ่3) พเิศษ!!! บฟุเฟตจ์ดัเต็มบนเกาะพพี ี

 จากนัน้ทา่นสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศยับนชายหาดขาวสะอาด  

14.30 น. จากนัน้มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่เกาะสวยงามทีม่สีญัลกัษณ์เป็นรปูทรงไขด่าว กลางทอ้งทะเล ทา่นสามารถท า 

  กจิกรรมด าน ้าดคูวามงามของสตัวน์ ้านอ้ยใหญแ่ละปะการังสสีวยๆไดต้ามอัธยาศยั (ทีเ่กาะไขใ่น)  

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูก่บัสภาพ

ของอากาศและสภาพของกระแสน ้าโดยค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
17.00 น. กลบัถงึทา่เรอืจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดนดัชลิลว์าภเูก็ตตลาดกลางคนืตกแตง่สถานทีส่วยงาม เนน้

การพักผ่อนหยอ่นใจเป็นหลกั มากไปดว้ยของขายทีต่อบโจทยท์กุไลฟ์สไตล ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ 

หรอืสนิคา้แฟชัน่อืน่ๆ รองรับทกุการพบปะสงัสรรคด์ว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทกุทา่นรบัประทาน

อาหารเย็นและช๊อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:  GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม        วดัพระใหญ ่- Three Monkeys Café - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - โกป๊ีเตีย่ม –  

                     แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Café - รา้นของฝาก – จดุชมววิเสม็ดนางช ี–  

                     ทา่อากาศยานภเูก็ต – ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ                          อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที4่ ) 

 เดนิทางสู่วดัพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี 

ตัง้อยู่บนยอดเขานาคเกดิ ต าบลกะรน พระพุทธรูปที่สรา้ง

ข ึน้มีความกวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสรา้ง

คอนกรีตเสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิอ่อนสขีาวหยกพม่า ชือ่ 

"พระพุทธมิ่งมงคลเอกนารี" ไดร้ับในภายหลังและการ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปทีเ่ป็นสมบัตขิองเมืองภูเก็ตโดย

สมเด็จพระญาณสงัวร, พระสังฆราชศาลฎีกาแห่งประเทศ

ไทยเมื่อวันที่ องศาทางตอนใตข้องเกาะภูเก็ต สามารถ

มองเห็นเทีย่วชมเมอืงภเูก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อ่าวฉลอง 

จากนั้นน าเดนิทางสู่ Three monkeys café  คาเฟ่สวย

ตกแตง่แบบทรอปิคอลใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละตน้ไมใ้หญ่ ไดด้ืม่ด ่าไปกบัววิสเีขยีวทีส่ดชืน่

กับการตกแต่งทีสุ่ดบูตคิออกแนวบาหลนีิดๆ ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาท าใหส้ามารถมองเห็นววิในมุมสูงของ

ภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม พรอ้มใหบ้รกิารทัง้อาหารหลากหลายเมนู เครื่องดืม่ ค๊อกเทล ของหวาน อาหาร

ทานเลน่ ฯลฯ อสิระถา่ยรูป เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศยั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                             

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆที ่Phuket old town ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ตสดุคลาสสคิแวะ

รา้น โกป้ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิยอ้นอดตีเมืองภูเก็ต ของตกแต่งในรา้นสว่นใหญ่ก็เป็น

ของสะสมของครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทีัง้ภาพถา่ยภเูก็ตในอดตี รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้า่ง ๆ 

ไดอ้ารมณ์ของบา้นคนภเูก็ดในอดตีจรงิ ๆ อสิระถา่ยรูปและเลอืกซือ้อาหารเครือ่งดืม่ตามอัธยาศยั(ราคาทวัร์

ไม่รวมอาหารเครือ่งดืม่)จากนัน้น าท่านชมตกึชโินโปตุกสีหลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรือน ตกึสวยๆ 

ซึง่ตกึเหลา่นี้ถกูสรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตกหลัง่ไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิ

เป็นตกึทีม่ีการผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวอาคารสวยๆทีค่วรไปก็มีมากมายและที่

หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเองโดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทัง้

กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์

ทางประวัตศิาสตรข์องเมืองภูเก็ตถัดมาเป็นถนนดบีุกส าหรับคนที่หลงใหลในความสวยคลาสสคิของ

อาคารสไตลโ์คโลเนียล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปูนปั้น ขอบประต ูหนา้ตา่ง ชอ่งลม บานประต ูซึง่เป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของย่านเมอืงเกา่ถนนถดัมาสู ่ถนนเยาวราช ศนูยร์วมของอาหารคาวหวาน

ไวใ้นย่านเดยีวกันถนนเสน้นี้จะไดส้มัผัสกับความหลากหลาย ของตกึชโินโปรตกุสีทีห่าดไูดย้ากถดัออกมา

ผ่านซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆมอีาคารสสีนัสดใสหลากส ีทัง้ชมพู เหลอืง น ้าเงนิ เหมาะกบัการถา่ยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Ma Doo Bua café คาเฟ่ที่น่าเช็คอินที่สุดในภูเก็ตอีกที่นึงเป็นคาเฟ่บัว

วคิตอเรียแห่งเดยีวในไทย ใหทุ้กทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศความเป็นไทยทีร่ายลอ้มไปดว้ยบัววคิตอเรยีใบ

ใหญ่ มีมุมถ่ายรูปเยอะมากมายจะเลอืกนอนถ่ายรูปแลว้เห็นบัวสวย ๆ เป็นฉากหลัง หรอืจะเลอืกกจิกรรม

เสรมิถ่ายภาพบนเรือและการลงไปยืนถ่ายรูปบนใบบัวอสิระใหถ้่ายรูปและลิม้รส อาหาร เครื่องดื่ม ตาม

อัธยาศัย (ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารเครื่องดืม่และกจิกรรม) จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นแมจู่ข้อง

ฝากเมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้

เป็นตน้จากนั้นเดนิทางสู่ จุดชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิที่สวยทีสุ่ดจุดหนึง่ที่มี

ชือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทศันียภาพของอ่าวพังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรก

คอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตวัเสม็ดนางชจีะอยู่ถงึก่อนเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ย

ขา้งบนมจีุดชมววิและทีพ่ักในรูปแบบเต็นทใ์หบ้รกิารถดัจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื

จุดชมววิของเสม็ดนางชบีูตคิซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบที่พักทัง้แบบรีสอรท์และเต็นท ์สว่นนักท่องเที่ยวที่

ไม่ไดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถา่ยภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟไดท้ัวรน์ าท่านชมววิจุดชมเสม็ด

นางชบีูตคิอสิระถ่ายรูปเลอืกซือ้เครื่องดืม่ตามอัธยาศัย(ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารเครือ่งดืม่)สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลบั 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD4115 

00.25น.+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต ุ
 รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 

การเดนิทางช่วงเทศกาล,วนัหยุดตา่งๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรม  

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 8 ทา่น  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น
กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตโุควดิ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 น ้าหนักสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 



                             

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เง ือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


