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จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานภูเก็ต 

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

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานภูเก็ต – วดัฉลองหลวงพอ่แช่ม – หาดยะนุย้ -  

แหลมพรหมเทพ  

ทีพ่กั: เมอืงภูเก็ต                                                                     อาหารเย็น 

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

ทีพ่กั: เมอืงภูเก็ต  พเิศษ!!มือ้เทีย่งบุฟเฟตบ์นเกาะพพี ี            อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                       

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

Ma Doo Bua Café - รา้นของฝาก – จุดชมววิเสม็ดนางช ี– ทา่อากาศยานภูเก็ต –  

ทา่อากาศสุวรรณภูม ิ                                                              อาหารเชา้/เทีย่ง รา้นมชิลนิสตาร/์-- 
 



                             

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหตุ 

04-06 เมษายน 64 

*วนัหยุดจกัร*ี 

7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

13-15 เมษายน 64 

*วนัหยุดสงกรานต*์ 

11,900 1,500 16  

23-25  เมษายน 64 7,900 1,500 16  

01-03  พฤษภาคม 64 

*วนัหยุดวนัแรงงาน* 

8,900 1,500 16  

02-04  พฤษภาคม 64 

*วนัหยุดวนัฉตัรมงคล* 

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  

หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและที่

น่ังบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคาน์เตอร)์ คา่ทัวรไ์ม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานภูเก็ต – วดัฉลองหลวงพอ่แช่ม – หาดยะนุย้ –  

                     แหลมพรหมเทพ                                                                               อาหาร เย็น 
 

09.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 

3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

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

13.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานภูเก็ต รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ยไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

จากนัน้น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศ

ไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดยีวในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นจังหวัดภูเก็ตไดช้ือ่ว่าเป็น ดนิแดนแหง่ไข่มุก

อนัดามนัเคยเป็นดนิแดนที่รุ่งโรจน์และมีความมั่งคั่งจากการท าเหมืองแร่ดบีุกภูเก็ตมีแร่ดบีุกมากที่สุดใน

ประเทศไทยซึง่การขดุแร่ดบีกุทีภ่เูก็ต มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดั

ฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็น

วัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล 

ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่เนื่องจากมีชือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร

และช่วยเหลอืชาวภเูก็ตตอ่สูก้ับพวกชาวจีน(อัง้ยี)่กรรมกรเหมืองแร่ทีไ่ดก้่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ.2419 

เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีมหาธาตุเจดยีท์ี่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มีงดงามเป็น

อย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หาดยะนุย้ เป็นอา่วเล็กๆทีเ่งยีบสงบบรเิวณหาดจะมแีนวชายหาดไม่ยาว

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★ ด าน า้ต ืน้เกาะพพีชีมความงามของทะเลไทยทีส่วยตดิอนัดบัโลก   

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

★ จุดชมววิเสม็ดนางช ีUNSEEN THAILAND แหง่ใหม ่ทีใ่ครๆก็ตอ้งมา   

★ ตะลุยเมอืงเกา่ยา่น Phuket Old town  

★ ทานมือ้พเิศษกบัรา้นอาหารทีก่ารนัตดีว้ยมชิลนิสตาร ์



                             

มากนัก มีเม็ดทรายค่อนขา้งละเอียด อสิระใหท่้านถ่ายรูปตามอัธยาศัยจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่แหลม

พรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นจัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทยเป็นแหลม

ทีอ่ยู่ใตสุ้ดของเกาะภูเก็ตหา่งจากตัวเมืองประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัว

สูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดใน

หานและเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยท่ัวไปนักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่ว

หรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพอสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที1่) 

ทีพ่กั:   GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

                      พกัภูเก็ต   อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 

  

07.30 น.  รถรับจากทีพ่ักเดนิทางสูท่า่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา อา่วปิเละ  

08.30 น. เดนิทางถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิและรับอปุกรณด์ าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 

09.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่สูเ่กาะพพีเีลยแ์วะท ากจิกรรมด าน ้าชมความอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล 

10.00 น. จากนัน้ลอ่งเรอืชม อา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลกหลังจากถูกใชเ้ป็นสถานที่

ถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งThe Beachในปี ค.ศ.1999 จากนัน้แวะอา่วปิเละ ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพความ

สวยงามของอา่วปิเละ ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า“สระมรกตกลางทะเล” แวะถ่ายรูปที ่ถ ้าไวกิง้สถานทีเ่ก็บ รัง

นกนางแอน่ และจะมเีจา้ลงิแสมทะเลสดุน่ารักคอยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว 

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

 จากนัน้ท่านสามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศยับนชายหาดขาวสะอาด  

14.30 น. จากนัน้มุ่งหนา้สูเ่กาะไข ่เกาะสวยงามทีม่สัีญลักษณ์เป็นรปูทรงไขด่าว กลางทอ้งทะเล ท่านสามารถท า 

  กจิกรรมด าน ้าดคูวามงามของสัตวน์ ้านอ้ยใหญแ่ละปะการังสสีวยๆไดต้ามอัธยาศัย (ทีเ่กาะไขใ่น)  

 หมายเหตสุ าคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกันจากรายละเอยีดทัวร ์ขึน้อยูก่บัสภาพ

ของอากาศและสภาพของกระแสน ้าโดยค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก 
17.00 น. กลบัถงึทา่เรอืจากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ลาดนดัชลิลว์าภูเก็ตตลาดกลางคนืตกแตง่สถานทีส่วยงาม เนน้

การพักผ่อนหยอ่นใจเป็นหลัก มากไปดว้ยของขายทีต่อบโจทยทุ์กไลฟ์สไตล ์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ 

หรอืสนิคา้แฟช่ันอืน่ๆ รองรับทุกการพบปะสังสรรคด์ว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทุกทา่นรบัประทาน

อาหารเย็นและช๊อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั:  GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

                     แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Café - รา้นของฝาก – จุดชมววิเสม็ดนางช ี–  

                     ท่าอากาศยานภูเก็ต – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                          อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที4่ ) 

 เดนิทางสูว่ดัพระใหญ่ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคาครีี ตัง้อยู่

บนยอดเขานาคเกิด ต าบลกะรน พระพุทธรูปที่สรา้งขึ้นมี

ความกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรีต

เสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิอ่อนสขีาวหยกพม่า ชือ่ "พระพุทธ

มิง่มงคลเอกนารี" ไดร้ับในภายหลังและการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

พระพุทธรูปที่เป็นสมบัตขิองเมอืงภูเก็ตโดยสมเด็จพระญาณ

สังวร, พระสังฆราชศาลฎีกาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ องศา

ทางตอนใตข้องเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นเที่ยวชมเมือง

ภูเก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อ่าวฉลอง จากนั้นน าเดนิทางสู ่

Three monkeys café  คาเฟ่สวยตกแต่งแบบทรอปิคอลใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละตน้ไม ้

ใหญ่ ไดด้ืม่ด ่าไปกับววิสเีขยีวที่สดชืน่กับการตกแตง่ทีสุ่ดบตูคิออกแนวบาหลนีดิๆ ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาท า

ใหส้ามารถมองเห็นววิในมุมสูงของภูเก็ตไดอ้ย่างสวยงาม พรอ้มใหบ้ริการทั้งอาหารหลากหลายเมนู 

เครือ่งดืม่ ค๊อกเทล ของหวาน อาหารทานเลน่ ฯลฯ อสิระถ่ายรูป เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                             

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปถ่ายรปูเช็คอนิสวยๆที ่Phuket old town ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ตสดุคลาสสคิแวะ

รา้น โกป้ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สุดคลาสสกิยอ้นอดตีเมืองภูเก็ต ของตกแต่งในรา้นส่วนใหญ่ก็เป็น

ของสะสมของครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทัีง้ภาพถ่ายภเูก็ตในอดตี รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้า่ง ๆ 

ไดอ้ารมณ์ของบา้นคนภเูก็ดในอดตีจรงิ ๆ อสิระถ่ายรูปและเลอืกซือ้อาหารเครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย(ราคาทัวร์

ไม่รวมอาหารเครือ่งดืม่)จากนัน้น าท่านชมตกึชโินโปตุกสีหลากหลายสสัีน ชมอาคารบา้นเรือน ตกึสวยๆ 

ซึง่ตกึเหลา่นี้ถูกสรา้งในสมัยที่ชาวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิ

เป็นตกึที่มีการผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวอาคารสวยๆที่ควรไปก็มีมากมายและที่

หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตัง้ตระหง่านสวยงามน่ันเองโดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้ง

กลางวันและกลางคนื ใหท่้านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์

ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตถัดมาเป็นถนนดบุีกส าหรับคนที่หลงใหลในความสวยคลาสสคิของ

อาคารสไตลโ์คโลเนียล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปนูปั้น ขอบประต ูหนา้ตา่ง ชอ่งลม บานประต ูซึง่เป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของย่านเมอืงเกา่ถนนถัดมาสู ่ถนนเยาวราช ศนูยร์วมของอาหารคาวหวาน

ไวใ้นย่านเดยีวกันถนนเสน้นี้จะไดสั้มผัสกับความหลากหลาย ของตกึชโินโปรตกุสีทีห่าดไูดย้ากถัดออกมา

ผ่านซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆมอีาคารสสัีนสดใสหลากส ีทัง้ชมพู เหลอืง น ้าเงนิ เหมาะกับการถ่ายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua café คาเฟ่ที่น่าเช็คอินที่สุดในภูเก็ตอีกที่นึงเป็นคาเฟ่บัว

วคิตอเรียแห่งเดยีวในไทย ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสบรรยากาศความเป็นไทยที่รายลอ้มไปดว้ยบัววคิตอเรยีใบ

ใหญ่ มีมุมถ่ายรูปเยอะมากมายจะเลอืกนอนถ่ายรูปแลว้เห็นบัวสวย ๆ เป็นฉากหลัง หรอืจะเลอืกกจิกรรม

เสรมิถ่ายภาพบนเรือและการลงไปยืนถ่ายรูปบนใบบัวอสิระใหถ่้ายรูปและลิม้รส อาหาร เครื่องดื่ม ตาม

อัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารเครื่องดืม่และกจิกรรม) จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นแม่จูข้อง

ฝากเมอืงภูเก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้

เป็นตน้จากนั้นเดนิทางสู่ จุดชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางชี เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดจุดหนึ่งที่มี

ชือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรก

คอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุดชมววิดัง้เดมิที่เปิดตัวเสม็ดนางชจีะอยู่ถงึก่อนเสม็ดนางช ีบตูคิ เล็กนอ้ย

ขา้งบนมจีุดชมววิและที่พักในรูปแบบเต็นทใ์หบ้รกิารถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื

จุดชมววิของเสม็ดนางชบีูตคิซึง่ใหบ้ริการในรูปแบบที่พักทัง้แบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่

ไม่ไดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟไดทั้วรน์ าท่านชมววิจุดชมเสม็ด

นางชบีูตคิอสิระถ่ายรูปเลอืกซือ้เครื่องดืม่ตามอัธยาศัย(ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารเครือ่งดืม่)สมควรแก่เวลา

น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานภูเก็ตเพือ่เดนิทางกลบั 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 
 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

00.25น.+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหต ุ
• รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 

การเดนิทางช่วงเทศกาล,วนัหยุดต่างๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้น
ตามโปรแกรม  

• การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 8 ทา่น  
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น

กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตุโควดิ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 



                             

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์
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 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 
ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


