
 

                                                                     

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. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงมกราคม-พฤษภาคม2564 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะพีพี ที่สวยงาม ติดอันดับโลก   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพังงา ที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 นำคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       

 นำคณะเที่ยวชมความสวยงามของ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง       
   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ เกาะพีพี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 
เดือนกุมภาพันธ์ 06-08ก.พ./ตรุษจีน12-14 ก.พ./20-22ก.พ./27ก.พ-01มีค 
เดือนมีนาคม  06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-05เม.ย./สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15เม.ย.                            
เดือนเมษายน  14-16เม.ย./17-19เม.ย./24-26เม.ย.                            
เดือนพฤษภาคม แรงงาน 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31พ.ค. 
***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหนา้ที่เจ้าหน้าที่  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-วดัพระทอง(พระผดุ)Unseen-เขารงั 
                            เขตเมอืงเกา่-ตกึชโินโปรตกุสี-วดัฉลอง(หลวงพอ่แช่ม)-แหลมพรหมเทพ  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.45 น. เดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE201  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเกต็ น าคณะออกเดินทางโดยรถตู ้หรือรถโคช้ ปรับอากาศ สู่ จ.พงังา 
  *หากกรณีไฟลท์ WE201 0745-0910 เตม็หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE203 0830-0955 

น าสมาชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ใน
ด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น ้ าทะเลสีฟ้าใส 
พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวครบ น าคณะ
เขา้ชม มหัศจรรยร์ะดับอนัซีนไทยแลนด์ “วัดพระผุด” มาจากท่ี
วดัแห่งน้ีมีพระพุทธรูปท่ีโผล่จากพื้นดินเพียงคร่ึงองค์ ในปี พ.ศ. 
พระเจา้ปะดุง แม่ทพัพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายาม
ท่ีจะขุดพระผุดเอากลบัไป แต่เม่ือลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย 
จนตอ้งลม้เลิก ในวดัพระทอง นอกจากจะมีพระผุดเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวดัแลว้ยงัมี พิพิธภณัฑสถานวดัพระทอง 
เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุขา้วของเคร่ืองใชข้องชาวภูเก็ตในสมยัก่อน เช่นอุปกรณ์การท าเหมืองแร่ รองเทา้ของชาว
จีนในสมยัก่อนครัน คณะเดินทางขึ้นสู่ “ ยอดเขารัง ” Phuket Hill เป็นเนินเขาอยู่หลงัตวัเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ จดัเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เป็นสถานท่ีพกัผ่อน หย่อนใจ พร้อมชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต จากยอด
เขาจะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง เกาะเล็กเกาะน้อย เรือขุดแร่ รวมทั้งทิวทัศน์ของหมู่ เกาะน้อยใหญ่รอบเกาะภูเก็ต 

อาทิเช่น เกาะไม้ท่อน , เกาะตะเภาเล็ก , ตะเภาใหญ่ , แหลมตุ๊กแก , ท่าเรือน ้าลึกอ่าวมะขาม ฯลฯ “ อนุสาวรีย์ท่านพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ ” ( คอซิมบี้ ณ ระนอง ) บิดาแห่งเมืองภูเก็ต  น าท่านชมบรรยากาศอันเก่าแก่รอบตัวเมืองภูเกต็ ท่าน
จะได้เห็นตึกอันเก่าแก่ทรง “  ชิโน-โปรตุกสี ” ตึกเก่าทรงอนุรักษ์ของเมืองภูเกต็ ท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบัน  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
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บ่าย น าท่านสักการะ วัดฉลอง หรือ วดัไชยธาราราม ซ่ึงถือว่าเป็นวดัคู่บ้านคู่ เมืองภูเก็ต สักการะ “ หลวงพ่อแช่ม ” 

เกจิอาจารย์ช่ือดังของ จ.ภูเก็ต อดีตเจ้าอาวาสวดัฉลองท่ีถือว่ามี
ความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเมือง และมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี่ ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใช้วดัฉลอง
แห่งน้ีเป็นท่ีมั่น ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ
ภายในวดัเพื่อความเป็นสิริมงคลในการ ให้ท่านได้ซ้ือได้ชิมเม็ด
มะม่วงหิมพานต ์หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า เมด็กาหยี ชมวิธีการสาธิต
การกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ น าสมาชิกออกเดินทางมุ่งหน้าสู่
แหลมพรหมเทพ ระหว่างทางชม หาดราไวย ์หาดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ จ.ภูเก็ต ปัจจุบันยงัเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
หมู่บา้นชาวเลท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีต จากนั้นขึ้นสู่ “ แหลมพรหมเทพ ” ชมความสวยงามของทอ้งทะเลอนัดามนั 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหาร) น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี: Phuket Marriott ,Merlin Beach / Amari Phuket / ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  เกาะพพี-ีดำนำ้ชมปะการงั-อา่วตน้ไทร-อา่วปเิละ๊-โละ๊ซามะ-พพีดีอน 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือ  

ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ีล าใหญ่ เหมาะกับผู้ท่ีมีครอบครัวเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ มีห้องน ้าสะดวกนั่งสบาย มุ่งหน้าสู่
หมู่เกาะพีพี พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม น ้ าอดัลม ,ชา ,กาแฟ 
และผลไม้ตามฤดูกาลท่ีท่าเรือ  ชมวิวทิวทัศน์ความ
สวยงามของทะเลอันดามัน และหมู่เกาะน้อยใหญ่บน
ดาดฟ้าเรือ ซ่ึงหมู่เกาะพีพีประกอบดว้ย 6 เกาะ คือ เกาะพี
พีเล เกาะพีพีดอน เกาะบิด๊ะนอก  เกาะบิด๊ะใน เกาะยุง 
และเกาะไผ ่เกาะต่างๆเหล่าน้ีเตม็ไปดว้ยแนวปะการัง และ
ฝูงปลามากมายเดินทางถึงหมู่เกาะพีพี น าสมาชิกวชมเกาะพีพีเล ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูน  มีหนา้ผาสูงชนั
ตั้งฉากกบัผิวทะเล ท่ามกลางน ้าทะเลสีเขียวมรกตไต่ระดบัสีอยา่งสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ผา่นชมอ่าวมาหยา (ปิดฟ้ืนฟู
ธรรมชาติไมม่มีก าหนด) หรือ Movie Island  เป็นอ่าวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของหมู่เกาะแห่งน้ีเป็นอ่าวท่ีมีลกัษณะโคง้เวา้เขา้
ไปดา้นในเป็นรูปเหมือนพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวน ้ าทะเลท่ีน่ี สีเขียวสดใสหาดทรายสีขาวเนียมนุ่มทอดตวัไปตามแนวของ
เวิ้งอ่าวในอดีตเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เดอะบีช จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ไดเ้วลาพอสมควรออกเดิน
ทางเขา้สู่เกาะพีพีดอน ระหวา่งการเดินทางชมความสวยงามของอ่าวโล๊ะซามะ และอ่าวปิเล๊ะ ซ่ึงเป็นลากูนท่ีมีน ้ าทะเล
ใสประดุจกระจก โอบลอ้มดว้ยหนา้ผาสูงชนั น าท่านด าน ้ าพิสูจน์ความสวยงามแห่งทอ้งทะเล  สนุกสนานกับการด าน ้า 
ชมปะการังแบบเหนือผิวน ้า ( Skin Diving ) พร้อมฟังการสาธิตการใช้หน้ากากด าน ้ าและเส้ือชูชีพเพื่อความปลอดภยั
กบัทุกท่านจากทีมนกัด าน ้ามืออาชีพสัมผสัแนวปะการังอนัหลากหลาย อาทิเช่น   ปะการังเขากวาง , ปะการังสมอง,   
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ปะการังจาน, ฟองน ้าทะเล และดอกไมท้ะเลหลากสีสัน หอ้มลอ้มดว้ยฝงูปลานานาชนิด
ท่ีออกมาอวดลวดลายชมความสวยงามรอบแนวปะการังโดยเฉพาะปลานกแกว้,ปลาสิน
สมุทรจกัพรรดิ ,ปลาโนรี ,ปลาปักเป้า ฯลฯ  ท่ีมีใหท้่านพบเห็นไดอ้ยา่งไม่ยากนกั   
ผา่นชม ถ ้าไวก้ิง หรือถ ้ารังนก ภายในเป็นถ ้าสัมปทานการเก็บรังนกนางแอ่น  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั บนเกาะพีพีดอน อ่าวท่ีเป็นเวิง้อ่าวคู่ ท่ีสวยงามร่มร่ืนดว้ย ทิวมะพร้าว  
บ่าย อิสระกับการชมความสวยงาม ของสองโคง้อ่าวอนัลือช่ือ อ่าวต้นไทร และอ่าวโล๊ะดารัม เป็นท่ีตั้งของ ท่าเรือต่างๆ 

ชายหาดยาว 2 ก.ม. เองก็มีความสวยงาม หาดทราย สวย น ้ าใส 
แมจ้ะมีเรือจอดเรียงรายก็ตาม เหมาะแก่การเล่นน ้ า เดินเล่น ร่ม
ร่ืนด้วยเงาตน้มะพร้าว ใจกลางของอ่าวตน้ไทร คือ ศูนยก์ลาง
การคา้ โรงแรม รีสอร์ท มากมาย  ผูค้นมากมายร้อยละ 90 เป็น
ชาวต่างชาติ ใส่ว่ายน ้ าหรือสาวๆก็ใส่ชุดบิกินน่ีเดินกันให้
ขวกัไขว่ ไดเ้วลาพอสมควรอ าลาเกาะหมู่เกาะพีพีออกเดินทาง
กลบัสู่ภูเก็ตโดยเรือเฟอร์ร่ีล าเดิม เดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ต  

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหาร) น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี: Phuket Marriott ,Merlin Beach / Amari Phuket / ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  ภเูกต็-สะพานสารสนิ-ลอ่งอา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั 
                                  เขาตาป-ูกะนมสาว-ถำ้ลอด-สนามบนิภูเกต็-สวุรรณภมู ิ                                  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่พงังา 
 น าคณะออกเดินทางท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 250,000 

ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมในท้องท่ีอ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอ
เมือง อ าเภอเกาะยาว  เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝ่ังทะเลมีความ
งดงามของทิวทศัน์ ชายฝ่ัง และทิวทัศน์เหนือผิวน ้ า อุดมสมบูรณ์ด้วยป่า
ชายเลน น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา  ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
ความหลากหลายของทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น า
สมาชิกเดินทางสู่ ถ ้าลอด ซ่ึงเป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทย
น าท่านล่องเรือเข้าชมความสวยงามภายในท่ีมีขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว
ประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้
ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้าปากถ ้า จากนั้นน าชม เขาหมาจู ซ่ึงเป็น
ภูเขาหินปูน รูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนัขจีนก าลงัหมอบ สามารถ
มองเห็นส่วนหวั ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่  เกาะเขาพงิกนั และเขาตาปู สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของ
อุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านได้
เดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนั ท่ามกลางบรรยากาศวิวทิวทศัน์เกาะแก่งของอ่าวพงังา 
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บ่าย เดินทางกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม เขาเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นังเขาลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภาพเขียนสีโบราณมากมาย อาทิเช่น 

ภาพคน , ภาพเคร่ืองมือจบัสัตว ์, ภาพปลา และสัตว์
ช นิ ด ต่ าง  ๆ  ซ่ึ งท างก รม ศิ ลป าก รได้ เค ยม า
ท าการศึกษา แลว้สันนิษฐานว่าภาพวาดดังก  ล่าว
เป็นภาพวาดจากฝีมือมนุษยท่ี์มีอายุไม่ต ่ากว่า 3,000 
ปีมาแลว้ *การชมภาพท่ีเขาเขียนอยู่ท่ีสภาพน ้าขึ้น
น ้ าลงในต่ละวัน ว่าเรือจะสามารถเข้าไปชมได้

หรือไม่ อยู่ท่ีดุลพนิจิของคนขับเรือ หากชมไม่ได้ เราขอตัดการไปชมเขาเขียน เพือ่ความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน  
19.15 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE218 

20.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN PHUKET PHI-PHI3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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โปรแกรมแพค็เกจ็ทวัร ์พพี-ีภเูกต็-พงังา3วนั(พกัภเูกต็2คืน)   
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

พักโรงแรม 
3ดาว*** 

รรดาราโฮเต็ล 
(ในเมือง) 

 
รร ฮอลิเดย์
อินเอกเพรส 
(หาดป่าตอง) 
 

พักโรงแรม 
4ดาว**** 
รร แกรนด์ 
เมอร์เคียว 

รร ฮอลิเดย์อิน 
รรดับเบิ้ลทรี 
บาย ฮิลตัน 
(หาดป่าตอง) 
 

พักโรงแรม 
5ดาว***** 

รร อมารี ปา่ตอง 
(หาดป่าตอง) 

 
 

รร มาริออท  
รีสอรท์ เมอร์ลนิ 

(หาดป่าตอง) 
 

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนมกราคม  
09-11ม.ค./16-18ม.ค. 
23-25ม.ค./30ม.ค.-01ก.พ. 

10,900 11,900 13,900 สอบถาม 

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-08ก.พ. 

10,900 11,900 13,900 สอบถาม 

ตรุษจนี-วาเลนไทน ์
12-14 ก.พ. 15,900 16,900 18,900 สอบถาม 

20-22ก.พ. 10,900 11,900 13,900 สอบถาม 
27ก.พ.-01มี.ค. 10,900 11,900 13,900 สอบถาม 
เดือนมนีาคม  
06-08มี.ค./13-15ม.ีค. 
20-22มี.ค./27-29ม.ีค. 

10,900 11,900 13,900 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-05 เม.ย. 

12,900 14,900 16,900 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-12 /11-13 เม.ย 14,900 16,900 18,900 สอบถาม 
12-14/13-15 เม.ย. 13,900 15,900 17,900 สอบถาม 
17-19 เม.ย./24-26เม.ย. 10,900 11,900 13,900 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค. 

12,900 14,900 16,900 สอบถาม 

08-10พ.ค. 
15-17พ.ค./22-24พ.ค. 10,900 11,900 13,900 สอบถาม 

***หากท่านสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม  
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่น่ัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานด ีบริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด10,000(ช่วงปกติ)หรือชำระทั้งหมด 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 12,000-15,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือชำระทั้งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 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 12,000-15,000 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 ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป 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 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• 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 
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


