
 

                                                                     

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 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะสิมิลันที่สวยงามติดอันดับโลก   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะแปดหินรูปใบเรือที่สวยงาม    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะภูเก็ตฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 นำคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       

 นำคณะล่องเรือยอร์ชคาตามารัน เที่ยวเกาะเฮและชมอาทิตย์ตกอันโรแมนติก       
   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100% ***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 
เดือนกุมภาพันธ์ 06-08ก.พ./ตรุษจีน12-14 ก.พ./20-22ก.พ./27กพ-01มีค 
เดือนมีนาคม  06-08มี.ค./13-15มี.ค./20-22มี.ค./27-29มี.ค. 
เดือนเมษายน  03-05 เม.ย./สงกรานต์10-12/11-13/12-14/13-15เม.ย.                            
เดือนเมษายน  14-16เม.ย./17-19เม.ย./24-26เม.ย.                            
เดือนพฤษภาคม แรงงาน 01-03พ.ค./08-10/15-17/22-24/29-31พ.ค. 
***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1) สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-นีง่เรอืยอรช์คาตามารนั-กาฮงับชี(เกาะเฮ) 
               กจิกรรมชายหาดบนเกาะ-ดำนำ้ชมโลกใตท้ะเล-SUNSETชมอาทติยต์กแหลมพรหมเทพ  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศชั้น 4 เคาทเ์ตอร์ไทยสไมล ์ 
07.40 น. เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล ์Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE201  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
 *หากกรณีไฟลท์ WE201 0745-0910 เตม็หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี WE203 0830-0955 
09.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต น าสมาชิกเดินทางเขา้สู่ เมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉายาวา่เป็น ไข่มุกแห่งอนัดามนั 

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในดา้นความสวยงามของทิวทศัน์ 
และหาดทราย น ้ าทะเลสีฟ้าใส  พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวครบ ส าหรับผูท่ี้ต้องการมาสัมผสับรรยากาศของ
ความเป็นทะเลใตท่ี้มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งท่ีเท่ียว ชายหาดริม
ทะเล  เกาะนอ้ยใหญ่ท่ีน ้ าทะเลสวยใสหาดทรายขาว จุดชมวิวทางทะเล
ท่ีสวยงาม สถานท่ีทางวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่า ท่ีส าคญั เมืองน้ีขึ้นชือใน
เร่ืองอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารพื้นถ่ินดั้งเดิม แถมมีคาเฟ่ชิคเก๋มากมาย  ทั้งหมดน้ีท าให้ภูเก็ต กลายเป็นเกาะ
สวรรคส์ าหรับนกัเดินทาง น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระตามอธัยาศยับริเวณโรงแรม  

เท่ียง   อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัท่ีโรงแรมท่ีพกั (ไม่รวมอาหารม้ือเท่ียง)  12.00 น.น าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ  
13.00 น.   นำท่าน ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชคาตามารัน+SUNSET อาทิตย์ตกอันแสนโรแมนติก  

ออกเดินทางจากอ่าวฉลอง สู่กาฮงับีช เกาะเฮ เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายอนัขาวละเอียด มีปะการังน ้ าต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ 
น ้ าทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น ้ าท่ีอยู่ทางด้านตะวนัตก มีปะการังสมอง ปะการังผกักาด 
ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลานอ้ยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเส้ือ ปลาโนรี  
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ปลานกแกว้ ปลาสินสมุทร สามารถ ด าน ้ าแบบสนอร์เกิลใชห้น้ากากด าน ้ าและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใตท้ะเลท่ี
สวยงาม ดา้นหลงัของเกาะยงัมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น ้ าทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู ้
ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั เดินทางถึงกาฮงับีช ทวัร์ไกด์น าลูกคา้พกัผ่อนบริเวญ
ชายหาด รับฟังขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ  ณ กาฮงับีช ต่ืน
ตาต่ืนใจกับการ ให้อาหารฝูงนกเงือก ท่ีคอยออกมาทักทายทุกท่าน ขณะอยู่บน
เกาะ ท่านสามารถใช้บริการนั่งเกา้อ้ีชายหาดฟรี : สามารถเบิกอุปกรณ์เล่นน ้ าจาก
พนักงาน ณ จุดให้บริการ: ลูกคา้สามารถเล่นกิจกรรม บานานาน่าโบท้, พาราเซล 
เรือลากร่ม, sea walker เดินใตน้ ้า หรือ Driving ด าน ้าลึกได ้ *ในกิจกรรมส่วนน้ีจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. เรือยอร์ช ออกเดินทางจากกาฮงับีช ล่องเรือไปยงัจุดเล่นน ้ า ใหท้่านไดด้ าน ้าต้ืน 1จุด (ประมาณ40นาที)  
เยน็ บริการอาหารม้ือเยน็บนเรือ  ล่องเรือชมอาทิตย์ตกSUNSET พร้อมชมแหลมพรหมเทพ  
ล่องเรือกลบัท่าเรืออ่าวฉลองดว้ยความประทบัใจ  19.00น. น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั...อิสระกบัการพกัผอ่น 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   เกาะสมิลินั UNSEEN-ดำนำ้ชมปะการงั-หนิรปูใบเรอื-เกาะแปด 
                                    เกาะสี(่เกาะเมยีง)-เกาะเกา้บาง-ูนัง่เรอืเรว็คาตามารนั2ชั้น 
เชา้ อาหารม้ือเชา้แบบอาหารกล่องจากโรงแรม หรืออาหารวา่ง ชา กาแฟ ขนมปัง ขา้วตม้ ท่ีท่าเรือเน่ืองจากตอ้งออกเชา้ 

น าคณะออกเดินทางสู่ท่าเรือ
ทบัละมุ จ.พงังา 2ช.ม.ระหว่าง
การเดินทางชมวิวทิวทัศน์ ท่ี
ส ว ย ง าม ข อ งทั ศ นี ย ภ าพ
จนกระทั่งเดินทางถึงท่าเรือ 

พร้อมน ำคณะออกเดินทำงสู่หมู่ เกำะสิมิลันโดย เรือเร็ว คำตำมำรัน CATAMARAN ล าใหญ่ทนัสมยัพร้อมกปัตนัท่ีมี
ความช านาญเส้นทาง ระหวา่งการเดินทางชมบรรยากาศอนัสวยงามกลางทอ้งทะเลอนัดามนัยามเชา้ ( เดินทางประมาณ 
45 นาที)  “ สิมิลัน ” เป็น ภาษามลาย ูแปลวา่ “ เก้ำ ”  เป็นท่ีมำของกำรเรียกช่ือ หมู่เกำะท้ังเก้ำเกำะ ได้แก่ เกำะบอน เกำะ

บำงู เกำะสิมิลัน เกำะปำยู เกำะห้ำ เกำะเมี่ยง เกำะปำหยัน เกำะปำยัง และเกำะหูยง ได้รับประกาศจดัตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดบัท่ี 43 ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นท่ีเกาะและห้วงน ้ าทะเล
รอบเกาะท่ีมีปะการังสมบูรณ์  ระหว่างการเดินทาง ถ้ำเป็นวันท่ีคณะโชคดี
ท่ำนอำจจะได้พบกบั ฝูงโลมำนับร้อยท่ีออกมำเล่นน ้ำกระโดดโชว์ตัวทั่วผืนน ้ำ

ทะเล ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง เรือเร็วน าคณะเดินทางถึงหมู่
เกาะสิมิลนั จุดแรกท่ีจะน าท่านเท่ียวชมคือ “ เกำะบำงู หรือ เกำะเก้ำ ” ซ่ึงเป็น 

เกาะเล็ก ๆ ท่ีมีโขดหินรูปลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีจุดด าน ้ า กองหินคริสมาสพอยต์เป็นกอง
หินใตน้ ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามสลบัซับซ้อนกนัเป็นบริเวณกวา้ง ให้คณะได้สนุกสนำน
กับกำรด ำน ้ำชมปะกำรัง ในบริเวณท่ีมีแนวปะกำรัง และกัลปังหำท่ีสมบูรณ์ และยังเป็นท่ีอยู่

ของปลำหลำกชนิด เช่น ปลำไหลริบบิ้น ฉลำมครีบเงิน ปลำเก๋ำ ปลำบู่  กัง้ตั๊กแตน  น าคณะออก
เดินทางเขา้สู่ “ เกำะสิมิลัน” (เกำะแปด) เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่เกาะสิมิลนั ลกัษณะอ่าว

เป็นรูปโคง้เหมือนเกือกมา้ มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มน ้ าทะเลใสน่าเล่น ใตท้ะเลมีปะการังสวยงามหลายชนิด 
และปลาประเภทต่างๆ ท่ีมีสีสันสวยงามมากมาย เป็นเกาะท่ีสามารถด าน ้ าไดท้ั้งน ้าลึกและน ้าต้ืน และทางดา้นเหนือของ
เกาะมีกอ้นหินขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตา เช่น หินรูปรองเทา้บู๊ท หรือรูปหัวเป็ด และหินรูปเรือใบจุดชมวิวท่ีสวยงาม
มาก จากนั้นออกเดินทางเขา้สู่ “ เกำะส่ี หรือ เกำะเมียง” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั เป็น
เกาะท่ีมีขนาดพื้นท่ีรองจากเกาะสิมิลนั ชำยหำดบริเวณด้ำนหน้ำที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติ เป็นหำดทรำย ยำวประมำณ 
400 เมตร ทรำยขำวละเอียด และ “ สวยมำกท่ีสุด ” แห่งหนึ่งในเมืองไทย น ้ าทะเลสีฟ้า เหมาะส าหรับลงเล่นน ้ าได ้ มี
ปะการังกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของหาดมีแนวปะการังต่อเน่ืองไปถึงแนวหินยาว  ท าให้บริเวณน้ี
เป็นจุดด าต้ืนไดอ้ยา่งสบายๆ 
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนับนเกาะส่ีท่ีท าการอุทยานแห่งชาติสิมิลนั  
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นท่ามกลางบรรยากาศริมชายหาดท่ีสวยงามหาดทรายละเอียดราวกบัแป้ง น ้ าทะเลใสสะอาดเหมาะ

แก่การว่ายน ้ าและด าน ้ า หรือ ให้ท่านได้เดินขึ้นชมวิวทิวทัศน์ท่ีมีช่ือสียง
ท่ีสุดของอุทยานบน จุดชมวิวหินเรือใบ  สัญลักษณ์แห่งหมู่ เกำะสิมิลัน  ซ่ึง
ท่านจะไดช้มความสวยงามโดยรอบของหมู่เกาะท่ีไดรั้บฉายาว่าสวยงามติด
อนัดบั 1 ใน 10 ของโลก  ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรด ำน ้ำชมปะกำรังน ้ำ
ตื้นชมความสวยงามของปลาทะเลอนัหลากพนัธุ์ และแนวปะการังท่ีมีความ
สวยงามนานาชนิด พร้อมน าท่าน “ ด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตื้นเกำะ5 หรือเกำะ6 ” 
(Snorkeling) พร้อมหน้ากากด าน ้ า และเส้ือชูชีพเพื่อความปลอดภยั สัมผัสโลกใต้ทะเลท่ีอุดมไปด้วยปะกำรังเขำกวำง 
ปะกำรังดอกเห็ดขนำดใหญ่  กัลปังหำ พัดทะเล กุ้งมังกร และปลำสวยงำมหลำกชนิด  หมำยเหตุ จุดด าน ้ าชมปะการัง 
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เน่ืองจากอยูท่ี่สถานการณ์ทางธรรมชาติ คล่ืน ,ลม 
,กระแสน ้า ฯลฯ ในช่วง และในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางของทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมอาหาร)  เรามีระดบัของโรงแรมให้เลือก...กรุณาเลือกทา้ยโปรแกรม 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket / ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  เดนิชมเมืองเกา่ภเูกต็-วดัฉลอง-มาดบูวัคาเฟ่-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   ไม่ต้องรีบเร่งสบำยๆยำมเช้ำ เล่นสระว่ำยน ้ำในโรงแรม 
น าสมาชิกเท่ียวชมเมืองภูเก็ต *หมำยเหตุ โปรแกรมชมเมืองภูเก็ต จะต้องมีผู้เดินทำงในกรุ๊ปเกิน4ท่ำนข้ึนไป จึงจะจัด
โปรแกรมนี ้หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงมีลูกค้ำไม่ถึง4ท่ำน ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจัดโปรแกรมนี้ จึงเรียนมำเพือ่ทรำบ 

เท่ียง   อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัท่ีโรงแรมท่ีพกั (ไม่รวมอาหารม้ือเท่ียง) 
บ่าย น าท่านเดินทางเท่ียวชมเขตเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหาชม

ไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ  
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น าท่านเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธำรำรำม ” ซ่ึงถือวา่เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต สักการะ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอาจารยช่ื์อ
ดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจา้อาวาสวดัฉลองท่ีถือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มำดูบัว” เป็นคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบวัสายพนัธุ์บวัวิกตอเรียหรือ
บวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 
เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตามพระราชินีนาถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกาะองักฤษ เพราะว่า
ประสบความส าเร็จในการน าบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีดีไซน์และวาง
คอนเซ็ปตค์าเฟ่มาไวเ้ฉพาะตวั ตั้งแต่กา้วเขา้มาจะให้ความรู้สึกเหมือนมาเยอืน
บา้นสวน ตวัร้านทรงคลา้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยู่ดา้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ การมายืนบนในบัว พร้อมถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอาหารมีหลากหลาย เหมาะมาพกัผอ่นกบัครอบครัว ส่งถึงสนามบินภูเก็ต 

19.15 น. กลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE218 *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 

20.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ WE212 2125-2250 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN PHUKET SIMILAN3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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PACKAGE TOUR เกาะสิมลินั-ภเูกต็-เรือยอรช์3วัน(พกัภเูกต็2คนื)   
*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
ตอ่1ห้อง 

 
จ่ายเพ่ิม 

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

11,800 12,800 15,800 สอบถาม 

เดือนกุมภาพันธ์ 
06-08ก.พ. 

11,800 12,800 15,800 สอบถาม 

ตรุษจนี-วาเลนไทน ์
12-14 ก.พ. 16,800 17,800 20,800 สอบถาม 

20-22ก.พ. 11,800 12,800 15,800 สอบถาม 
27ก.พ.-01มี.ค. 11,800 12,800 15,800 สอบถาม 
เดือนมีนาคม  
06-08มี.ค./13-15ม.ีค. 
20-22มี.ค./27-29ม.ีค. 

11,800 12,800 15,800 สอบถาม 

เดือนเมษายน  
หยุดวันจักรี 03-05 เม.ย. 

13,800 14,800 17,800 สอบถาม 

สงกรานต์ 10-12/11-13 เม.ย. 15,800 17,800 19,800 สอบถาม 
สงกรานต์ 12-14/13-15 เม.ย. 14,800 16,800 18,800 สอบถาม 
17-19 เม.ย./24-26เม.ย. 11,800 12,800 15,800 สอบถาม 
เดือนพฤษภาคม 
หยุดแรงงาน 01-03พ.ค. 

13,800 14,800 17,800 สอบถาม 

08-10พ.ค./15-17พ.ค. 
22-24พ.ค./29-31พ.ค. 11,800 12,800 15,800 สอบถาม 

***พิเศษ แพ็คเก็จทัวร์นี ้ทา่นสามารถ เลือกเดินทางไดทุ้กวัน /ตามความสะดวกของท่าน 
***หากท่านสำรองล่าช้า ต ั๋วเครื่องบิน โปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม 
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่น่ัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสดทั้งหมด เมื่อท่านจองแพ็คเก็จทัวร์ 
***หากสนใจสายด่วน คุณปอ๊ป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่เรอืสปีดโบ๊ตเทีย่วเกาะสมิลัิน และเรอืยอรช์เทีย่วกาฮังบชี(เกาะเฮ)ชมพระอาทติยต์ก 

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

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่4มือ้ ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• 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) 

• คา่อาหารบางมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมเขา้อทุยานแหง่ชาตชิาวไทย40บาท และค่าเหยยีบเกาะ20บาท ถา้เจา้หนา้ทีอ่ทุยานเรยีกเก็บ 

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขับทา่นละ400บาท 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม ชำระงวดแรกทั้งหมด ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งหน้าบีตรประชาชน หรือหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และถ้ามีค่าใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 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 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 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด 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 เพือ่ความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

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


