
 

 

 

 



วนัแรก สถานขีนสง่สายใตใ้หม ่

18.00 น.  พรอ้มกันที ่สถานขีนสง่สายใตใ้หม่ เพื่อเตรียมตัวเดนิทาง โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่น

เดนิทางมาไมท่นัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

19.00 น. เดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา โดยรถบสั VIP (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

 

 

 

วนัทีส่อง พงังา – ทา่เรอืสรุะกลุ – ลอ่งเรอืชมธรรมชาตอิุทยานแหง่ชาตอิา่วพงังา – เขาตะปู – เขาพงิกนั – ถ า้ลอด – 

เกาะปนัหย ี– เสม็ดนางชบีูทคี – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นเอกแตเ้ตีย้ม ต ิม่ซ าค าโต (1) 

 น าท่านเดนิทางถงึ จงัหวดัพงังา ใหอ้สิระทา่นท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อเดนิทางตอ่ พังงาเป็นจังหวัดหนึง่ที่

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศไทย มพีื้นทีต่ดิชายฝ่ังทะเลอันดามันทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างมาก ซึง่เรยีกไดว้่าเป็น

เมืองที่เต็มไปดว้ยกลิ่นไอของธรรมชาตแิละเสน่ห์ของผูค้นทอ้งถิ่น จึงท าใหท้ี่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตพิากันมาท่องเทีย่วอย่างมากมาย เพื่อชืน่ชมความสวยงามของทะเลไทยที่

สวยไมแ่พท้ีใ่ดในโลก 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืสุระกุล ตัง้อยู่ที ่อ าเภอตะกั่วทุ่ง ใหท้า่นลอ่งเรอืชมและสมัผสัธรรมชาตทิัง้ 2 

ฝ่ังของอทุยานแห่งชาตอิา่วพังงา น าทา่นเดนิทางสู ่เขาตะปู เป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดพังงา มลีักษณะเป็นแทง่หนิ

ใหญ่มหมึาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล ้ๆ  กับเขาพิงกัน ซึง่เมื่อมองจากระยะไกลแลว้ จะเห็นมี

ลักษณะคลา้ยกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลกึลงไปในน ้า อย่างไรก็ตามเขาตะปูเป็น ภูเขาทีม่ีอันตรายหา้มเขา้ ใกล ้

เนื่องจากสว่น ทีจ่มอยู่ใตท้ะเลไดถู้กน ้าทะเลกัดเซาะ เป็นเวลานานนับลา้นปี จงึสกึกร่อนและมขีนาดเล็กกวา่สว่นบน 

มากมายหลายเทา่ จนมคีวามกลวั กนัวา่อาจลม้ลงมาในเวลาใดเวลาหนึง่ก็ได ้ทางราชการและเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งจงึไดห้า้มนักท่องเทีย่วล่องเรอืเขา้ไปด ูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าจะไดรั้บอันตรายดังกล่าว เขา

ตะปเูป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง จนมภีาพยนตรฮ์อลลวีดู มาถา่ยท าทีเ่กาะตะปนูี้ ในปี พ.ศ. 2517 ภาพยนตรเ์รือ่ง

เจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืนทอง และเกาะตะป ูยังไดรั้บการขนานนามอกีชือ่หนึง่วา่ “James Bond Island” อกี

ดว้ย 



 

 

  

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เขาพงิกนั เป็นชือ่เรียกตามลักษณะธรรมชาตทิีพ่บบนเกาะพงิกันซึง่

เป็นเกาะทีป่ระกอบดว้ยภูเขาสองลูกตัง้อยู่ทางทศิตะวันตก และทศิตะวันออก มีหาด

ทรายเชือ่มตอ่ระหวา่งภเูขาทัง้สอง หนา้อา่วดา้นทศิเหนือมเีกาะตะปตูัง้อยู่ ภูเขาบนเกาะ

เขาพงิกันเดมิเป็นเกาะเล็กๆ สองเกาะแยกจากกัน ภายหลังมกีารสะสมตัวของทรายจน

ตืน้เขนิพน้ระดับน ้าทะเลกลายเป็นสันดอนทราย ซึง่มชี ือ่เรียกทางธรณีวทิยาว่าสนัดอน

เชือ่มเกาะ เชือ่มเกาะทัง้สองใหเ้ป็นเกาะเดยีวกนั ค าวา่ เขาพงิกนั มาจากการคน้พบวา่ ที่

ฐานของภเูขาดา้นทศิตะวนัตกมมีวลหนิขนาดใหญต่ัง้พงิอยู่    

 

 

 

 

 



 หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่ถ า้ลอด ถ ้าลอดเป็นภเูขาลกัษณะเกาะทะล ุปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 40 เมตรเรอืขนาด

เล็กสามารถแลน่ผา่นทะลไุปอกีดา้นของถ ้าได ้แตจ่ะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งทีน่ ้าลงเทา่นัน้ บนเพดานถ ้ามหีนิยอ้ยดแูปลก

ตาถ ้าลอด เป็นโพรงถ ้าเหนอืน ้าใตภ้เูขาใหญใ่นทะเล บรเิวณปากอา่วพังงา ลกัษณะเป็นถ ้าขนาดใหญ่ทีม่ชีอ่งทะลใุหน้ ้า

ทะเลไหลผ่านไปอกีดา้น ถ ้าลอดแห่งนี้จงึมคีวามคลา้ยกับเกาะทะล ุบนเพดานถ ้าลอดจะมหีนิงอกหนิยอ้ยใหช้มตลอด

เสน้ทาง 

 

 

  

 หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะปนัหย ี หรอืบา้นกลางน ้า ซึง่ตัง้อยู่ที ่ต าบลเกาะปันหย ีชือ่นี้มทีีม่าเนื่องจาก “โต๊ะบาบ”ู 

ผูน้ า ชาวอนิโดนีเซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปีก่อน เมือ่มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้่า

เป็นสถานที ่เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน ค าวา่ “ปันหย”ี แปลวา่ “ธง” มลีักษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ัง้เรยีงราย อยู่บนทะเลมทีีด่นิ

นิดเดียวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมัสยดิและกุโบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้นแทบทัง้หมด

ดา้นหนา้ของหนา้ผาหนิปนูเหนอืน ้าทะเล ชาวบา้นสว่นใหญป่ระกอบอาชพีท าประมงพืน้บา้น ตลอดจนมรีา้นขายของทีร่ะลกึ

และรา้นอาหารมากมายบนเกาะ เป็นแหล่งที่ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแวะเยี่ยม ชมมีสนิคา้ที่ระลกึจ าหน่าย เช่น 

ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้

เสยีบ กะปิและเป็นจดุพักทานอาหาร นักทอ่งเทีย่ว มักนยิมมาทาน อาหารกลางวนัทีเ่กาะปันหย ี



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นปนัหย ีมูเทยีรา่ห ์(2) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เสม็ดนางชบีูทคี ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอตะกั่วทุง่ จังหวัดพังงา เป็นทีพั่ก รา้นอาหาร รา้นกาแฟและจุดชมววิ

ทีส่ามารถชมววิภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทติยข์ึน้ทา่มกลางขุนเขา  เป็นอกีหนึ่ง

มมุมองทีส่ดุอนัซนี สามารถมองเห็นแสงสทีองของพระอาทติย ์และแสงทไวไลทห์ลากสทีีม่าทักทายขอบฟ้า แทรกตัว

อยูร่ะหวา่งภเูขานอ้ยใหญ่ 

 



 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัภูเก็ต เมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติ ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมาสมัผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใตท้ี่

มคีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ทีเ่ทีย่ว ชายหาดรมิทะเล น าท่านเดนิทางไปยัง แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมววิพระ

อาทติยต์กดนิทีส่วยงามแหง่หนึง่ของภเูก็ต อยูท่างตอนใตข้องเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวยป์ระมาณ 2 กโิลเมตร และ

เป็นจดุทีใ่ชอ้า้งองิเวลาพระอาทติยต์กดนิของประเทศไทย บรเิวณแหลมพรหมเทพมขีอบปนูใหน่ั้งชมพระอาทติยต์กดนิ 

สามารถเดนิไปไดถ้งึปลายแหลม มทีางเดนิลงไปทีด่า้นล่าง เมือ่ลงไปทีด่า้นล่างจะเห็นน ้าทะเลสเีขยีวมรกต เวลามี

คลืน่ซดัเขา้มากระทบกอ้นหนิจะเป็นฟองสขีาวดสูวยงาม 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นกาบกลว้ย (3) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  ** ทีพ่กัใกลห้าดป่าตอง และ

สามารถมองเห็นอา่วกะหลมิ ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาท ีไปยงัจดุชายหาดทีม่ชีวีติชวีาแหลง่ชอ้ปป้ิงและ

สถานบนัเทงิยามค า่คนืทีห่าดป่าตอง ** 

 



วนัทีส่าม ทา่เทยีบเรอือา่วฉลอง – ด าน า้ เกาะเฮ – เกาะราชา   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  น าทา่นเดนิทาสูท่า่เทยีบเรอือา่วฉลอง เพือ่น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะเฮ โดยเรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-

15 นาท)ี  

เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝ่ังภูเก็ตประมาณประมาณ 10 ก.ม. 

นับเป็นเกาะยอดนยิมอกีเกาะของจังหวัดภูเก็ตทีนั่กทอ่งเทีย่วเขา้มาเยอืนไม่ขาดสาย  มนตเ์สน่หข์องเกาะเฮ คอื ความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางน ้าอย่างปะการังบรเิวณน ้าตืน้ บวกกับน ้าทะเลทีใ่สสะอาด หาดทรายอันขาวละเอยีด 

เพยีงสวมสน็อกเกิล้ก็พรอ้มสอ่งโลกใตน้ ้า ตืน่ตาไปกบัปะการังทีท่อดเป็นแนวยาว สรา้งสสีนัดว้ยปลานอ้ยใหญ ่ 

 ใหท้า่นได ้พักผอ่นตามอธัยาศยับนชายหาด เชน่ นอนอาบแดด , วา่ยน ้า รมิหาด หรอืเลอืกสนุกกับกจิกรรมกฬีาทางน ้า

มากมาย เชน่ ด าน ้าลกึจากรมิหาด, เดนิชมปะการังใตท้ะเล, เรอืลากร่ม, เรอืกลว้ย (กจิกรรมดังกลว่ ไม่รวมในราคา

โปรแกรมทวัร)์ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รมิหาด (5) 

น าท่านสู ่เกาะราชา หรือ "เกาะรายา" ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบดว้ยเกาะราชาใหญ่และเกาะ

ราชานอ้ย เกาะราชาใหญ ่โดยมทีัง้หมด 5 อา่ว คอื อา่วตะวันตก หรอือา่วปะตก, อา่วสยาม, อา่วทอื, อา่วหลา และอา่ว

ขอนแค เกาะราชาใหญ่เป็นเกาะทีม่หีาดทรายชาวสะอาด รวมถงึยังมแีนวปะการังน ้าตืน้และน ้าลกึใหนั้กท่องเทีย่วได ้

สมัผัสความงามของโลกใตน้ ้าอยา่งอิม่เอม  

 

สว่นใหญนั่กทอ่งเทีย่วจะมาที ่เกาะราชาใหญ ่นอกจากเหตผุลทีม่หีากทรายขาวสะอาด และน ้าทะเลสวยใสคลา้ยสมิลิัน 

แลว้ ยังมีจุดด าน ้าลกึมากกว่า 15 แห่ง ดังนั้นเมื่อเอ่ยถงึการไปเทีย่วทีเ่กาะราชาแลว้ จงึหมายถงึทีเ่กาะราชาใหญ่

น่ันเอง 

 

 



ค า่ อสิระอาหารค า่ 

  

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัฉลอง – ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต – รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 น าทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือ “วดัไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงภูเก็ต ถา้ใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมัสการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคลแต่ตัวเอง อกีทัง้ทีว่ัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ พระมหาธาตุ

เจดยีพ์ระจอมไทยบารมปีระกาศ เป็นทีป่ระดษิฐสถานของพระบรมสารีรกิธาตขุองพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรลีังกา วัด

ฉลองแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วในภูเก็ตอกีแห่งทีใ่ครๆทีม่าเทีย่วภูเก็ตจะตอ้งมาวัดแห่งนี้  เรื่องราวความศักดิส์ทิธิ ์

กติตศิพัทใ์นการรักษาโรค บญุญาบารม ีและเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก เลา่

กันว่าในขณะทีท่่านมชีวีติอยู่นัน้ ถงึกับมผีูท้ีร่อปิดทองตามแขนและขาของท่าน จนแลดูเหลอืงอร่ามไปทั่วราวกับปิด

ทองพระพุทธรูป และแมว้า่หลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นเวลานับหนึง่รอ้ยปีมาแลว้ก็ตาม ชือ่เสยีงเกยีรตคิณุและบารมี

ของทา่นก็อยูใ่นความทรงจ าของผูค้นสบืมา ทกุวันนี้หลวงพ่อแชม่ยังคงเป็นทีพ่ึง่พาทางจติใจใหก้ับชาวภูเก็ต และชาว

ไทยทัว่ทกุภาคหรอืแมแ้ตเ่พือ่นบา้นผูม้าเยอืนดนิแดนไขม่กุแหง่อนัดามันนีเ้สมอ 

 

 

  



 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต อกีหนึง่กจิกรรมหา้มพลาดเมือ่ไปเทีย่วภเูก็ตก็คอืการเดนิ

เทีย่วชมสถาปัตยกรรมเกา่แกส่ไตลช์โินโปรตกุสีในย่านเมอืงเกา่ของภเูก็ตน่ันเอง ซึง่ตกึเหลา่นีถ้กูสรา้งในสมัยทีช่าวจนี

และชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวนัตกและ

ตะวนัออกอยา่งลงตวั อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถา่ยรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหงา่น

สวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่นีจ้ะสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื 

 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารครวัพระยา (7) 

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อาท ิน ้าพรกิกุง้เสยีบ แกงไต

ปลาแหง้ เม็ดกาหยี ขนมบีผ้่างและขนมเตา้สอ้ ขนมพื้นเมืองของชาวภูเก็ต รูปแบบผลติภัณฑ์ก็มีการดีไซน์แบบ

สวยงามอกีดว้ย 

    

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

13.00 น. น าทา่นสู ่กรุงเทพฯ โดยรถบสั VIP (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ   

 

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



 ้  ้   ้  ้
  ้  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,999 3,000 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,999 3,000 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,999 3,000 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,999 3,000 

03 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
5,999 3,000 

10 – 13 ธนัวาคม 2563  

(วนัรฐัธรรมนญู) 
5,999 3,000 

17 – 20 ธนัวาคม 2563  5,999 3,000 

31 ธ.ค. 2563 – 03 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม)่ 
8,999 5,000 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 

ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้ และตอ้งช าระเพิม่ 500 

บาท/หอ้ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือ

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิาร

เดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 



2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 


