
 

 

 

 

 



 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง (พระผุด) – ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่า

ภูเก็ต – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี – แหลมพรหมเทพ 

06.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ THAI VIETJET เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

08.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ302 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 

1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

จัดท่ีนั่งแบบ 3-3 ไมม่ีบริการอาหารบนเคร่ืองท้ังขาไปและขากลับ 

(ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับประกาศของทางสายการบนิ** 

 

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตู้ วีไอพี 

 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต ส าหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่

มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล 

 น าท่านสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของช่ือ “วัดพระผุด” มา

จากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพ้ืนดินเพียงคร่ึงองค์ ในปี พ.ศ.2328 พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่ายกพลมาตีเมือง

ถลาง ทหารพม่าพยายามขุดพระผุดเพ่ือน ากลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใด ก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องล้มเลิก  ต่อมา

ชาวบ้านได้น าทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพ้ืนดินเพียงคร่ึงองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน  

 



 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวพระยา (1) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเกต็ อีกหนึง่กิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเกต็ก็คือการเดินเที่ยว

ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนัน่เอง ซ่ึงตกึเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและ

ชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพ่ือท าเหมอืงแร่ ท าให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทัง้ฝั่งตะวันตกและตะวันออก

อย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตัง้ตระหง่านสวยงามนั่นเอง 

โดยย่านเมอืงเก่านี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

  

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมา

แวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพ่ือเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระ

มหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่น ามาจากศรี

ลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้  เร่ืองราวความ

ศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อท าให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอนั

มาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น ถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทั่วราว

กับปิดทองพระพุทธรูป และแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ช่ือเสียงเกียรติคุณและ



 

บารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจ าของผู้คนสืบมา ทุกวันนี้หลวงพ่อแช่มยังคงเป็นที่ พ่ึงพาทางจิตใจให้กับชาวภูเก็ต 

และชาวไทยทั่วทุกภาคหรือแม้แต่เพ่ือนบ้านผู้มาเยือนดินแดนไข่มุกแห่งอันดามันนี้เสมอ 

 

 น าท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลอง

ไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูป

ปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยส าคัญใน การก่อสร้างเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความ

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาค

ของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
 

 



 

 

 น าท่านเดินทางไปยัง แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้

ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย 

บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่

ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ าทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดู

สวยงาม 

 

 

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ร้านกาบกล้วย (2) 

พักท่ี โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  ** ท่ีพักใกล้หาดป่าตอง และ

สามารถมองเห็นอา่วกะหลิม ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังจุดชายหาดท่ีมีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งและ

สถานบันเทิงยามค้่าคืนท่ีหาดป่าตอง ** 

 



 

วันท่ีสอง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง – ด้าน้้า เกาะเฮ – เกาะราชา   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  น าท่านเดินทาสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-

15 นาที)  

เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. 

นับเป็นเกาะยอดนิยมอีกเกาะของจังหวัดภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนไม่ขาดสาย  มนต์เสน่ห์ของเกาะเฮ คือ ความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน้ าอย่างปะการังบริเวณน้ าตื้น บวกกับน้ าทะเลที่ใสสะอาด หาดทรายอันขาวละเอียด 

เพียงสวมสน็อกเกิ้ลก็พร้อมส่องโลกใต้น้ า ตื่นตาไปกับปะการังที่ทอดเป็นแนวยาว สร้างสีสันด้วยปลาน้อยใหญ่  

 ให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด , ว่ายน้ า ริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ า

มากมาย เช่น ด าน้ าลึกจากริมหาด, เดินชมปะการังใต้ทะเล, เรือลากร่ม, เรือกล้วย (กิจกรรมดังกล่ว ไม่รวมในราคา

โปรแกรมทัวร์) 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมหาด (4) 

น าท่านสู่ เกาะราชา หรือ "เกาะรายา" ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบด้วยเกาะราชาใหญ่และเกาะ

ราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ โดยมีทั้งหมด 5 อ่าว คือ อ่าวตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, อ่าวหลา และอ่าว

ขอนแค เกาะราชาใหญ่เป็นเกาะที่มีหาดทรายชาวสะอาด รวมถึงยังมีแนวปะการังน้ าตื้นและน้ าลึกให้นักท่องเที่ยวได้

สัมผัสความงามของโลกใต้น้ าอย่างอิ่มเอม ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาที่ เกาะราชาใหญ่ นอกจากเหตุผลที่มีหาก

ทรายขาวสะอาด และน้ าทะเลสวยใสคล้ายสิมิลัน แล้ว ยังมีจุดด าน้ าลึกมากกว่า 15 แห่ง ดังนั้นเมื่อเอ่ยถึงการไปเที่ยวที่

เกาะราชาแล้ว จึงหมายถึงที่เกาะราชาใหญ่นั่นเอง 

 

ค้่า อิสระอาหารค้่า 

พักท่ี โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน   



 

วันท่ีสาม พังงา – ท่าเรือสุระกุล – ล่องเรือชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เขาตะปู – เขาพิงกัน – ถ้้าลอด – 

เกาะปันหยี – เสม็ดนางชีบูทีค – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดินทางถึง จังหวัดพังงา ให้อิสระท่านท าภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางต่อ พังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น

เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติและเสน่ห์ของผู้คนท้องถ่ิน จึงท าให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย เพ่ือช่ืนชมความสวยงามของทะเลไทยที่

สวยไม่แพ้ที่ใดในโลก หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล ตั้งอยู่ที่ อ าเภอตะกั่วทุ่ง ให้ท่านล่องเรือชมและ

สัมผัสธรรมชาติทั้ง 2 ฝั่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา น าท่านเดินทางสู่ เขาตะปู เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา 

มีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆ  กับเขาพิงกัน ซ่ึงเมื่อมองจาก

ระยะไกลแล้ว จะเห็นมีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ า อย่างไรก็ตามเขาตะปูเป็น ภูเขาที่มี

อันตรายห้ามเข้า ใกล้เนื่องจากส่วน ที่จมอยู่ใต้ทะเลได้ถูกน้ าทะเลกัดเซาะ เป็นเวลานานนับล้านปี จึงสึกกร่อนและมี

ขนาดเล็กกว่าส่วนบน มากมายหลายเท่า จนมีความกลัว กันว่าอาจล้มลงมาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ทางราชการและ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไดห้้ามนักท่องเที่ยวล่องเรือเข้าไปดู ใกล้ๆโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับ

อันตรายดังกล่าว เขาตะปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง จนมีภาพยนตร์ฮอลลีวูด มาถ่ายท าที่เกาะตะปูนี้ ในปี พ.ศ. 

2517 ภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง และเกาะตะปู ยังได้รับการขนานนามอีกช่ือหนึ่งว่า “James 

Bond Island” อีกด้วย 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เขาพิงกัน เป็นช่ือเรียกตามลักษณะธรรมชาติที่พบบนเกาะพิงกันซ่ึง

เป็นเกาะที่ประกอบด้วยภูเขาสองลูกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีหาด

ทรายเช่ือมต่อระหว่างภูเขาทั้งสอง หน้าอ่าวด้านทิศเหนือมีเกาะตะปูตั้งอยู่ ภูเขาบนเกาะ

เขาพิงกันเดิมเป็นเกาะเล็กๆ สองเกาะแยกจากกัน ภายหลังมีการสะสมตัวของทรายจนตื้น

เขินพ้นระดับน้ าทะเลกลายเป็นสันดอนทราย ซ่ึงมีช่ือเรียกทางธรณีวิทยาว่าสันดอนเช่ือม

เกาะ เช่ือมเกาะทั้งสองให้เป็นเกาะเดียวกัน ค าว่า เขาพิงกัน มาจากการค้นพบว่า ที่ฐาน

ของภูเขาด้านทิศตะวันตกมีมวลหินขนาดใหญ่ตั้งพิงอยู่    

 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ ถ้้าลอด ถ้ าลอดเป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ ปากถ้ ากว้างประมาณ 

50 เมตร สูง 40 เมตรเรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านทะลุไปอีกด้านของถ้ าได้ แต่จะลอด

ถ้ าได้เฉพาะช่วงที่น้ าลงเท่านั้น บนเพดานถ้ ามีหินย้อยดูแปลกตาถ้ าลอด เป็นโพรงถ้ า

เหนือน้ าใต้ภูเขาใหญ่ในทะเล บริเวณปากอ่าวพังงา ลักษณะเป็นถ้ าขนาดใหญ่ที่มีช่อง

ทะลุให้น้ าทะเลไหลผ่านไปอีกด้าน ถ้ าลอดแห่งนี้จึงมีความคล้ายกับเกาะทะลุ บนเพดาน

ถ้ าลอดจะมีหินงอกหินย้อยให้ชมตลอดเส้นทาง 

 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะปันหยี  หรือบ้านกลางน้ า ซ่ึงตั้งอยู่ที่ ต าบลเกาะปันหยี ช่ือนี้มีที่มาเนื่องจาก “โต๊ะบาบู” 

ผู้น า ชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอเกาะปันหยีไดข้ึ้นไปปกัธงใหพ้รรคพวกที่อพยพ มาด้วยกันรู้ว่าเป็น

สถานที่ เหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือน ค าว่า “ปันหยี” แปลว่า “ธง” มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีที่ดินนิด

เดียวซ่ึงเอาไว้เป็นที่ สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทั้งหมดด้านหน้า



 

ของหน้าผาหินปูนเหนือน้ าทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน ตลอดจนมีร้านขายของที่ระลึกและ

ร้านอาหารมากมายบนเกาะ เป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสินค้าที่ระลึกจ าหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์

จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย ก าไล แหวน ที่ท ามา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น น้ าพริกกุ้งเสียบ กะปิ

และเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเที่ยว มักนิยมมาทาน อาหารกลางวันที่เกาะปันหยี 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปันหยี มูเทียร่าห์ (6) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เสม็ดนางชีบูทีค ตั้งอยู่ที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิว

ที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหนึ่ง

มุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัว

อยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่ 

 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

18.30 น. น าท่านสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 

ช่ัวโมง 30 นาที)  

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

้ ้  ้  ้  ้  

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเด่ียวเพ่ิม 

08 – 10 ตุลาคม 2563 8,999 3,000 

29 – 31 ตุลาคม 2563 8,999 3,000 

05 – 07 พฤศจิกายน 2563 8,999 3,000 

12 – 14 พฤศจิกายน 2563 8,999 3,000 

19 – 21 พฤศจิกายน 2563 8,999 3,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2563 8,999 3,000 

03 – 05 ธันวาคม 2563  8,999 3,000 

17 – 19 ธันวาคม 2563  8,999 3,000 

ราคาต๋ัวเช็ค ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 

 

** อัตราค่าบริการนี้ ส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีส่วนต่างเพ่ิม 1,000 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเท่ียวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา ** ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ท่ีจะเดินทาง ลูกค้า

จะต้องช้าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปและกลับ ช้ันประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน (เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) 

 กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามรายการ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น และต้องช าระเพ่ิม 500 

บาท/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครอง

สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

บันไดขึ้นช้ันบน 



 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ 

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 

เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

เง่ือนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพ่ือ

ส้ารองท่ีนั่ง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน  โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ 

ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

** ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด** 

 



 

เง่ือนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผดิ

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 

 

 


