
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จำกัด 
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD. 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร เดินทางช่วงหยุดปีใหม่-เมษายน2564 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะสิมิลัน ติดอันดับ1ใน10ของโลก   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เสม็ดนางชีที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 นำคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       

 นำคณะล่องเรือยอร์ชคาตามารัน เที่ยวกะเฮ+ชมอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ       
   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ มาดูบัวคาเฟ่ สุดฮิป! ในภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 
เดือนกุมภาพันธ์ 06-09ก.พ./ตรุษจีน12-15 ก.พ./20-23ก.พ./27กพ-02มีค 
เดือนมีนาคม  06-09มี.ค./13-16มี.ค./20-23มี.ค./27-30มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-06เม.ย./สงกรานต์10-13/11-14/12-15/13-16เม.ย.                            
เดือนเมษายน  14-17เม.ย./17-20เม.ย./24-27เม.ย.                            
เดือนพฤษภาคม แรงงาน 01-04/08-11/15-18/22-25/29พ.ค.-01มิ.ย. 
***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหนา้ที่  

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)  สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-สเมด็นางชบีทูคี-ววิ100ลา้น 
                                 เขาหลกั***พกัผอ่นสบายๆ รมิชายหาดของโรงแรมทีพ่กั***  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  

07.30 น. เดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE201  *เสิร์ฟของว่างเคร่ืองดื่มบริการ 
08.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเกต็ น ำคณะออกเดินทำงโดยรถตู ้หรือรถโคช้ ปรับอำกำศ สู่ จ.พงังำ 
  *หำกกรณีไฟลท์ WE201 0745-0910 เตม็หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เรำจะออกเดินทำงดว้ยเท่ียวบินท่ี WE203 0830-0955 

นำท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิว เสม็ดนางชีบูติค ตั้งอยู่ท่ีอ  ำเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังำ เป็นท่ีพกั ร้ำนอำหำร 

ร้ำนกำแฟและจุดชมวิวท่ีสำมำรถชมวิวภูเขำหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่ำวพงังำ และบรรยำกำศของพระอำทิตยข์ึ้นท่ำมกลำง
ขุนเขำ  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน สำมำรถมองเห็นแสงสีทองของพระอำทิตย ์และแสงทไวไลท์หลำกสีท่ีมำ
ทกัทำยขอบฟ้ำ แทรกตวัอยูร่ะหวำ่งภูเขำนอ้ยใหญ่  บริการอาหารเท่ียง พร้อมชมวิวสุดชิคของรีสอร์ท (มื้อท่ี1) 
เมนูม้ือน้ีเสิร์ฟ ท่ำนละ 1 ชุด พร้อมชมวิวเพลินๆ หำมุมเก๋ๆถ่ำยภำพ * อำหำรอำจมีกำรปรับเปล่ียน หำกวตัถุดิบหมด  
 1. เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ 2.อำหำรเรียกน ้ำยอ่ย  3.สปำเก็ตต้ีกุง้ 4.ของหวำนขนมเคก้ (เสิร์ฟท่ำนละ1ชุด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงสู่เขำหลกั 1ช.ม.15นำที  
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น ำท่ำนเขำ้เช็คอิน ณ โรงแรม  La Vela Khao Lak resort / รรใกลเ้คียงริมทะเลเขำหลกั   

***รีสอร์ทสุดชิค มีมุมสวยๆถ่ายภาพ สุดฮอต อยู่ในขณะนี้*** มีเวลาสบายๆ 
*ห้องท่ีจัดให้เป็นห้องพกัแบบ STANDARD ถ้าต้องการอับเกรดแบบ POOL ACCESS ห้องพกัมีค่าใช้จ่ายเพิม่...ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ชมพระทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามริมทะเลเขาหลัก***เล่นน้ำ ถ่ายภาพ 
 รับประทำนอำหำรม้ือค ่ำ ณ หอ้งอำหำรริมชำยหำดของท่ีพกั...(ม้ือท่ี2) 
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Seafood Buffet จะมีบริกำร ทุกวนัเสำร์ เท่ำนั้น! ตั้งแต่เวลำ 19.00 - 22.00 
ควำมอร่อยท่ีมีใหคุ้ณไดไ้ม่อั้นแบบน้ี รวบรวมเอำไวใ้หคุ้ณท่ีน่ีท่ีเดียว ท่ี KOKULO Beach Club 
เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล มีบริการกุ้งลอปสเตอร์แบบไม่อั้น กินกี่ตัวก็ได้ มีของเติมตลอดไม่ต้องแย่งกัน มีอาหารทะเล

เผาเช่น ปูม้า กัง้ ปลาหมึก หอยนางรมสด น ้าจิ้มมีให้เลือกเยอะมาก และปิดท้ายด้วยผลไม้กบัของหวานนานชนิด  
หมายเหต ุอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เนื่องจากเป็นวัตตถุดิบสดๆจากธรรมชาติ 
หมำยเหต ุถำ้ท่ำนเขำ้พกัไม่ตรงกบัวนัเสำร์ จะไม่มีบริกำร SEAFOOD บุฟเฟตดิ์นเนอร์...จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Page 5. 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)      เกาะสมิลินั UNSEEN-ดำนำ้ชมปะการงั-หนิรปูใบเรอื-เกาะแปด 
                        เกาะสี(่เกาะเมยีง)นัง่เรอืเร็ว SPEEDBOAT ทนัมยั-พกัเขาหลกั2คนืรมิทะเล 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั(ม้ือท่ี3) 

น ำคณะออกเดินทำงสู่ท่ำเรือทบัละมุ จ.พงังำ ระหว่ำงกำรเดินทำงชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของ
ทศันียภำพจนกระทัง่เดินทำงถึงท่ำเรือ พร้อมน าคณะออกเดินทางสู่หมู่ เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว 
Speed Boat ล ำใหญ่ทันสมัยพร้อมกัปตันท่ีมีควำมช ำนำญเส้นทำง ระหว่ำงกำรเดินทำงชม
บรรยำกำศอนัสวยงำมกลำงทอ้งทะเลอนัดำมนัยำมเชำ้ ( เดินทำงประมำณ 45 นำที)  “ สิมิลัน ” 
เป็น ภำษำมลำย ูแปลว่ำ “ เก้า ”  เป็นท่ีมาของการเรียกช่ือ หมู่ เกาะท้ังเก้าเกาะ ได้แก่ เกาะบอน 

เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมี่ยง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง ไดรั้บประกำศจดัตั้งเป็นอุทยำน
แห่งชำติล ำดับท่ี 43 ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นท่ีเกำะและห้วงน ้ ำทะเล
รอบเกำะท่ีมีปะกำรังสมบูรณ์  ระหว่ำงกำรเดินทำง ถ้าเป็นวันท่ีคณะโชคดี
ท่านอาจจะได้พบกบั ฝูงโลมานับร้อยท่ีออกมาเล่นน ้ากระโดดโชว์ตัวทั่วผืนน ้า

ทะเล ซ่ึงเป็นภำพอนัน่ำประทบัใจเป็นอย่ำงยิ่ง เรือเร็วน ำคณะเดินทำงถึงหมู่
เกำะสิมิลนั น ำท่ำนเท่ียวชมคือ “ เกาะบางู หรือ เกาะเก้า ” ซ่ึงเป็นเกำะเล็ก ๆ 
ท่ีมีโขดหินรูปลักษณะต่ำง ๆ โดยเฉพำะท่ีจุดด ำน ้ ำ กองหินคริสมำสพอยต์เป็นกองหินใต้น ้ ำขนำดใหญ่ท่ีมีควำม
สวยงำมสลบัซับซอ้นกนัเป็นบริเวณกวำ้ง ให้คณะได้สนุกสนานกบัการด าน ้าชมปะการัง ในบริเวณท่ีมีแนวปะการัง และ

กัลปังหาท่ีสมบูรณ์ และยังเป็นท่ีอยู่ของปลาหลากชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลา
เก๋า ปลาบู่  กั้งตั๊กแตน  น ำคณะออกเดินทำงเขำ้สู่ “ เกาะสิมิลัน” (เกาะแปด) เป็นเกำะท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในหมู่เกำะสิมิลนั ลกัษณะอ่ำวเป็นรูปโคง้เหมือนเกือกมำ้ มีหำดทรำยขำวละเอียดเนียนนุ่มน ้ ำ
ทะเลใสน่ำเล่น ใตท้ะเลมีปะกำรังสวยงำมหลำยชนิด และปลำประเภทต่ำงๆ ท่ีมีสีสันสวยงำม
มำกมำย เป็นเกำะท่ีสำมำรถด ำน ้ ำได้ทั้งน ้ ำลึกและน ้ ำต้ืน และทำงด้ำนเหนือของเกำะมีกอ้นหิน

ขนำดใหญ่ รูปร่ำงแปลกตำ เช่น หินรูปรองเทำ้บู๊ท หรือรูปหวัเป็ด และหินรูปเรือใบจุดชมวิวท่ีสวยงำมมำก  
เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนับนเกำะส่ีท่ีท ำกำรอุทยำนแห่งชำติสิมิลนั (ม้ือท่ี4) 

บ่ำย อิสระกบักำรพกัผอ่นท่ำมกลำงบรรยำกำศริมชำยหำดท่ีสวยงำมหำดทรำยละเอียดรำวกบัแป้ง น ้ ำทะเลใสสะอำดเหมำะ
แก่กำรว่ำยน ้ ำและด ำน ้ ำ หรือ ให้ท่ำนได้เดินขึ้นชมวิวทิวทัศน์ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดของอุทยำนบน  จุดชมวิวหินเรือใบ  
สัญลักษณ์แห่งหมู่ เกาะสิมิลัน  ซ่ึงท่ำนจะไดช้มควำมสวยงำมโดยรอบของหมู่เกำะท่ีไดรั้บฉำยำว่ำสวยงำมติดอนัดบั 1 
ใน 10 ของโลก  ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการด าน ้าชมปะการังน ้าตื้นชมควำมสวยงำมของปลำทะเลอนัหลำกพนัธุ์ และ
แนวปะกำรังท่ีมีควำมสวยงำมนำนำชนิด จำกนั้นออกเดินทำงเขำ้สู่ “ เกาะส่ี หรือ เกาะเมียง” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท่ีท ำกำร
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลนั เป็นเกำะท่ีมีขนำดพื้นท่ีรองจำกเกำะสิมิลนั  
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ชายหาดบริเวณด้านหน้าท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ เป็นหาดทราย ยาวประมาณ 400 เมตร ทรายขาวละเอียด และ “ สวย
มากท่ีสุด ” แห่งหนึ่งในเมืองไทย น ้ ำทะเลสีฟ้ำ เหมำะส ำหรับลงเล่นน ้ ำ
ได ้ มีปะกำรังกระจำยอยูเ่ป็นกลุ่ม ดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของหำดมีแนว
ปะกำรังต่อเน่ืองไปถึงแนวหินยำว ท ำให้บริเวณน้ีเป็นจุดด ำต้ืนได้อย่ำง
สบำยๆ พร้อมน ำท่ำน “ ด าน ้าดูปะการังน ้าตื้น ” (Snorkeling) พร้อม
หนำ้กำกด ำน ้ ำ และเส้ือชูชีพเพื่อควำมปลอดภยั สัมผัสโลกใต้ทะเลท่ีอุดม
ไปด้วยปะการังเขากวาง ปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่  กัลปังหา พัดทะเล 

กุ้งมังกร และปลาสวยงามหลากชนิด  หมายเหตุ จุดด าน ้าชมปะการัง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เน่ืองจากอยู่ท่ีสถานการณ์ทางธรรมชาติ คลื่น ,ลม ,กระแสน ้า ฯลฯ ในช่วง และในขณะนั้น เพื่อ

ความปลอดภัยในการเดินทางของทุกท่าน จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร(ม้ือท่ี5) (พักเขาหลัก2คืน ริมทะเล ไม่เหน่ือยย้ายกระเป๋าสัมภาระ)  

น ำท่ำนเขำ้เช็คอิน ณ โรงแรม  La Vela Khao Lak resort / ใกลเ้คียงริมทะเลเขำหลกั   

***รีสอร์ทสุดชิค มีมุมสวยๆถ่ายภาพ สุดฮอต อยู่ในขณะนี้*** 
*ห้องท่ีจัดให้เป็นห้องพกัแบบ STANDARD ถ้าต้องการอับเกรดแบบ POOL ACCESS ห้องพกัมีค่าใช้จ่ายเพิม่...ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  เขาหลกั-ภเูกต็-ลอ่งเรอืยอรช์คาตามารนั-กาฮงับชี(เกาะเฮ) 
                                  ชมอาทติยย์ามอสัดง SUNSETแหลมหรมเทพ-อา่วฉลอง 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี6) 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นเกำะขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อยูใ่นทะเลอนัดำมนั จงัหวดัท่ีใกลเ้คียงทำงทิศ

เหนือ คือ จังหวดัพังงำ ทำงทิศตะวนัออก คือ จังหวดัพังงำและจังหวดักระบ่ี  ทั้ งเกำะล้อมรอบด้วยมหำสมุทร
อินเดีย และยงัมีเกำะท่ีอยู่ในอำณำเขตของจงัหวดัภูเก็ตทำงทิศใตแ้ละตะวนัออก กำรเดินทำงเขำ้สู่ภูเก็ตนอกจำกทำงเรือ
แล้ว สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ซ่ึงมีเพียงเส้นทำงเดียวผ่ำนทำงจงัหวัดพงังำ โดยข้ำมสะพำนสำรสินและสะพำน
คู่ขนำน คือ สะพำนทำ้วเทพกระษตัรีและสะพำนทำ้วศรีสุนทร เพื่อเขำ้สู่ตวัจงัหวดั และทำงอำกำศโดยมีท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติภูเก็ตรองรับ ท่ำอำกำศยำนน้ีตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกำะ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร(ม้ือท่ี7) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
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เท่ียง   อำหำรม้ือเท่ียงอิสระตำมอธัยำศยัท่ีโรงแรมท่ีพกั (ไม่รวมอำหำรม้ือเท่ียง)  12.00 น.น ำคณะออกเดินทำงสู่ท่ำเรือ  
13.00 น.   นำท่าน ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชคาตามารัน+SUNSET อาทิตย์ตกอันแสนโรแมนติก  

ออกเดินทำงจำกอ่ำวฉลอง สู่กำฮงับีช เกำะเฮ เป็นเกำะท่ีมีหำดทรำยอนัขำวละเอียด มีปะกำรังน ้ ำต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ 
น ้ ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลำแหวก ว่ำยมำกมำย โลกใต้น ้ ำท่ีอยู่ทำงด้ำนตะวนัตก มีปะกำรังสมอง ปะกำรังผกักำด 
ปะกำรังเขำกวำงปะกำรังจำน เป็น แนวยำว และเหล่ำปลำนอ้ยใหญ่ หลำกสีสันสวยงำม เช่น ปลำผีเส้ือ ปลำโนรี  
ปลำนกแกว้ ปลำสินสมุทร สำมำรถ ด ำน ้ ำแบบสนอร์เกิลใชห้น้ำกำกด ำน ้ ำและท่อหำยใจก็สำมำรถเห็นโลกใตท้ะเลท่ี
สวยงำม ดำ้นหลงัของเกำะยงัมี ชำยหำดสวย ขำวสะอำด น ้ ำทะเลใส ก็เหมำะแก่ผู ้
ท่ีตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวั เดินทำงถึงกำฮงับีช ทวัร์ไกด์น ำลูกคำ้พกัผ่อนบริเวญ
ชำยหำด รับฟังขอ้มูลส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรต่ำงๆ  ณ กำฮงับีช ต่ืน
ตำต่ืนใจกับกำร ให้อำหำรฝูงนกเงือก ท่ีคอยออกมำทักทำยทุกท่ำน ขณะอยู่บน
เกำะ ท่ำนสำมำรถใช้บริกำรนั่งเกำ้อ้ีชำยหำดฟรี : สำมำรถเบิกอุปกรณ์เล่นน ้ ำจำก
พนักงำน ณ จุดให้บริกำร: ลูกคำ้สำมำรถเล่นกิจกรรม บำนำนำน่ำโบท้, พำรำเซล 
เรือลำกร่ม, sea walker เดินใตน้ ้ำ หรือ Driving ด ำน ้ำลึกได ้ *ในกิจกรรมส่วนน้ีจะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม 
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16.00 น. เรือยอร์ช ออกเดินทำงจำกกำฮงับีช ล่องเรือไปยงัจุดเล่นน ้ ำ ใหท้่ำนไดด้ ำน ้ำต้ืน 1จุด (ประมำณ40นำที)  
เยน็ บริกำรอำหำรม้ือเยน็บนเรือ  ล่องเรือชมอาทิตย์ตกSUNSET พร้อมชมแหลมพรหมเทพ  
ล่องเรือกลบัท่ำเรืออ่ำวฉลองดว้ยควำมประทบัใจ  19.00น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั...อิสระกบักำรพกัผอ่น 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) ซติีท้วัร(์แบบไมเ่หมอืนใคร) เราเน้นจุดเช็คอนิ เก๋ๆ ชคิๆ ถา่ยรปูชมววิ 
                                 ROCK BEACH SWING-จดุชมววิ3อา่ว-เดนิชมตกึชโินโปรตกุสี 
                                 วดัฉลอง(หลวงพอ่แชม่)-มาดบูวัคาเฟ-่สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั(ม้ือท่ี9) 

น ำสมำชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉำยำวำ่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก  
น ำท่ำนเท่ียว Rock Beach Swing ภูเกต็ อีกหน่ึงจุดถ่ำยภำพริมทะเลแห่งใหม่ล่ำสุด ท่ีมีมุมใหถ้่ำยภำพมำกมำย  
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ทั้งรังนกสไตลบ์ำหลี แปลชิงชำ้ โซฟำ แปลริมชำยหำด รวมทั้งโซฟำไมแ้บบอลงักำร และมุมไฮไลทบ์นัไดสวรรคสี์ขำว
ริมทะเล ไม่ตอ้งไปไกลถึงบำหลีแค่มำภูเก็ตก็ไดภ้ำพคูลๆ แต่งตวัให้แซ่บมำครีเอทท่ำสวยกนัไดเ้ลย ถ่ำยรูปกบั ซุม้โซฟำ
ท่ีเรียงรำยอยู่ดำ้นบน มีแปลชิงชำ้ให้เขำ้ไปนัง่แกว่งโดยเจำ้หนำ้ท่ี แอบมีควำมเสียวเล็กน้อย  คือ มีมุมถ่ำยภำพเยอะมำก 
เดินกนัสนุกแน่นอน มำถึงจุดไฮไลท ์บนัไดสวรรคสี์ขำวเคียงคู่กบัทอ้งฟ้ำและทะเล แต่ขึ้นไดถึ้งแค่สัญลกัษณ์ท่ีเขียวไว้
นะคะ ไปจนถึงจุดสูงสุดไม่ได ้มุมน้ีครีเอทกนัตำมใจชอบ จะถ่ำยตรง เอียง สวยหมด เหมือนลอยอยู่บนฟ้ำ Rock Beach 
Swing Phuket  เป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเท่ียวภูเก็ต ใครชอบถ่ำยภำพ รีบรองถูกใจแน่นอน  
เที่ยวชม จุดชมวิวเขาสามอ่าว อีกหน่ึงจุดชมวิวขึ้นช่ือของภูเก็ต สำมำรถมองเห็นทิวทศัน์ของเวิ้งอ่ำว 3 อ่ำว 
ได้แก่ อ่ำวกะตะน้อย อ่ำวกะตะ และอ่ำวกะ
รน ซ่ึงเป็นทศันียภำพท่ีสวยงำมมำก จนมกัมี
คนพูดกนัว่ำ หำกใครำมำภูเก็ตแลว้ ไม่ไดม้ำ
ถ่ำยภำพท่ีจุดชมวิวแห่งน้ี ถือว่ำมำไม่ถึงภูเก็ต 
จุดชมวิวสำมอ่ำวตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นทำงถนน
รอบเกำะ จำกหำดในหำนไปหำดกะตะนอ้ย 
ผำ่นชมจุดชมวิวกังหันลม ตั้งอยู่บนเนินเขำระหว่ำงหำดยะนุ้ยและหำดในหำน ไม่ไกลจำกแหลมพรหมเทพ สำมำรถ
มองเห็นวิวทะเลไดก้วำ้งไกลสุดตำ จำกจุดชมวิวกงัหนัลมสำมำรถมองเห็นแหลมพรหมเทพ หำดยะนุ้ย และหำดไนหำน 

พร้อมกับวิวฉำกหน้ำท่ีเต็มไปดว้ยดอกหญำ้พร้ิวไหว  ผ่ำนชม แหลมพรหม

เทพ จุดชมอำทิตยต์กท่ีอยู่ใตสุ้ดของเกำะภูเก็ตห่ำงจำกตวัเมือง มีลกัษณะเป็น
แหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขำ้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตำลท่ีขึ้นแทรกอยู่
เรียงรำยตำม ตน้หญำ้ท่ีพดัพลิ้วดำ้นขวำเป็นหำดในหำนและเกำะมนั ส่วนดำ้นซำ้ย
จะมองเห็นหำดในยะซ่ึงเป็นหำดเล็ก ๆโดย ทัว่ไป นกัท่องเท่ียวไม่วำ่จะเท่ียวหรือ
พกัท่ีหำดใด พอช่วงใกลเ้ยน็พำกนัมำชมพระอำทิตยต์กท่ีแหลมพรหมเทพ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำภูเก็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่ำทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหำชม

ไดย้ำกในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่ำนถ่ำยภำพสวยๆ  
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น ำท่ำนเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือวำ่เป็นวดัคู่บำ้นคู่เมืองภูเก็ต สักกำระ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอำจำรยช่ื์อ
ดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจำ้อำวำสวดัฉลองท่ีถือว่ำมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคำรพนับถือของชำวเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ตั้งแต่สมยัปรำบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกำลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ใหท้่ำนไดก้รำบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคำเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบวัสำยพนัธุ์บวัวิกตอเรียหรือ
บวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนำดใหญ่ถึง 1.5 
เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตำมพระรำชินีนำถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกำะองักฤษ เพรำะว่ำ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีดีไซน์และวำง
คอนเซ็ปตค์ำเฟ่มำไวเ้ฉพำะตวั ตั้งแต่กำ้วเขำ้มำจะให้ควำมรู้สึกเหมือนมำเยอืน
บำ้นสวน ตวัร้ำนทรงคลำ้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยู่ดำ้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ กำรมำยืนบนในบัว พร้อมถ่ำยรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอำหำรมีหลำกหลำย เหมำะมำพกัผอ่นกบัครอบครัว 

19.15 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE218 

20.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ   *บนเคร่ืองมีบริกำรเสิร์ฟของวำ่งเคร่ืองด่ืมบริกำร 
***กรณีท่ำนจองล่ำชำ้ ไฟลท์เตม็ เรำจะเปล่ียนเวลำกลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ*** 
 UNSEEN PHUKET SIMILAN4DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สถำนกำรณ์ในกำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยทำง World traveler agency . จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   
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UNSEEN พีพ-ีภเูกต็-พงังา+เรอืยอรช์4วนั(เขาหลกั2คนื/ภูเกต็1คนื) พกั5ดาว*****  
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

พักโรงแรม 
5ดาว 

LAVELA KHAOLAK 
MARRIOTT  

LE MERIDIEN 
(หาดเขาหลกั) 
 

พักท่านเดียว 
ตอ่1ห้อง จ่ายเพ่ิม 

  

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-09ก.พ. 

23,900 สอบถาม 

ตรุษจนี-วาเลนไทน ์
12-15 ก.พ. 28,900 สอบถาม 

20-23ก.พ. 23,900 สอบถาม 
27ก.พ.-02มี.ค. 23,900 สอบถาม 
เดือนมีนาคม  
06-09มี.ค./13-16ม.ีค. 
20-23มี.ค./27-30ม.ีค. 

23,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-06 เม.ย. 

26,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-13/11-14 เม.ย.  28,900 สอบถาม 
12-15เม.ย./13-16เม.ย. 28,900 สอบถาม 
17-20 เม.ย./24-27เม.ย. 23,900 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-04พ.ค. 

26,900 สอบถาม 

08-11พ.ค./15-18พ.ค. 
22-25พ.ค./29พ.ค.-01มิ.ย. 23,900 สอบถาม 

***หากทา่นสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาต๋ัว อาจจะเพ่ิม อีกท่านละ 
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวนัเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)หรือชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-23,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพั่ก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000-23,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

 

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN PHUKET SIMILAN4DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สถำนกำรณ์ในกำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยทำง World traveler agency . จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   


