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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วง มนีาคม-พฤษภาคม2564 
   น าคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ ทะเลอันดามันของ กระบี+่ตรัง+พังา+ภูเก็ต 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของทะเลกระบีบ่นเรือยอร์ชหรู ที่สวยงาม   
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะภูเก็ตฉายาไข่มุกแห่งทะเลอันดามัน                  
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ มาดูบัวคาเฟ่ สุดฮิป ! ในภูเก็ต 

 น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเสม็ดนางชีที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา 
 น าคณะชมความสวยงาม ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ  ามรกต เกาะเชิอก        
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินบนเรือยอร์ชหรู! 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
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                                16-19เม.ย./23-26เม.ย./30เม.ย.-03พ.ค. 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)    กรงุเทพฯ-กระบี-่เขาขนาบน า้-ลอ่งเรอืยอร์ช+เลน่น า้ชมปะการงั 
                                   ชมบรรยากาศ SUNSETอาทติยต์กทีส่วยงามกลางทะเล 
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
08.00 น. เดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE2241  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ เมืองท่องเท่ียวทางทะเล

ยอดนิยม ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยภูเขา ท่ีราบ หมู่เกาะนอ้ยใหญ่
กว่า 130 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน  มีสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมี
ความงดงามมากมายชวนให้หลงใหลไม่ว่าจะเป็นหาดทรายท่ีขาว
ละเอียด น ้ าทะเล ใสสีฟ้าคราม และหมู่ปะการังอนังดงาม ไม่เพียงแต่
สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล   แต่บนฝ่ังนั้ นยงัมีท่ี เท่ียวธรรมชาติสุด 
Unseen อีกหลายแห่ง ท าใหน้กัท่องเท่ียวมากมาย น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระตามอธัยาศยับริเวณโรงแรม  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือยอร์ชโยรถตูป้รับอากาศ เปล่ียนแป็นชุดวา่ยน ้าเพื่อลงเรือยอร์ช และเล่นน ้า 
14.00น. น าสมาชิกล่อง เรือยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเรือกระบ่ีมาริน่า ชมความสวยงามของปากน ้ากระบ่ีป่าโกงกาง 

อนุสาวรียปู์ด า และ เขาขนาบน ้ าสัญลกัษณ์ของจงัหวดักระบ่ี เก็บภาพสวยๆเก๋ๆ
จากหน้าเรือท่ีรับรองว่าคุณจะไม่สามารถหาไดจ้ากท่ีไหน บนชั้นสองของเรือ
เราพร้อมเสริฟเคร่ืองด่ืม และของวา่งให้บริการฟรี ตลอดเส้นทาง มุ่งหนา้สู่ทอ้ง
ทะเลอนัดามัน ชมทิวทัศน์ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ และเรือ
ส าราญจะจอดพกัท่ีหน้าอ่าวไร่เลย ์หาดไร่เลย ์ตั้งอยู่ในต าบลอ่าวนาง อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา ซ่ึง หาดไร่เลย ์เป็น
ท่ีรู้จกัดี ในหมู่นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะผูท่ี้ช่ืนชอบกิจกรรมปีนหนา้ผา และ หาด

ไร่เลย ์แบ่งออกเป็น หาดไร่เลยต์ะวนัออก (หาดน ้าเมา) และ หาดไร่เลยต์ะวนัตกซ่ึงเป็นหาดท่ีไดรั้บควมนิยม เน่ืองจาก
น ้ าทะเลใส หาดทรายสวย และยงัเป็นจุดชม พระอาทิตย ์ตกท่ีสวยงาม อีกด้วย โดยหากไร่เลย์
ตะวนัออกและตกมีโขดหินคัน่ระหวา่งหาดทั้งสอง  บริเวณท่ีนิยมปีนผาคือบริเวณ ไร่เลยต์ะวนัออก 
อ่าวตน้ไทร และเขาแถวถ ้าพระนางใน 
น าสมาชิกด าน ้าต้ืน ชมโลกใตท้ะเล ณ จุดด าน ้าด าน ้ากลางทะเล พร้อมบริการอุปกรณ์ด าน ้า 
17.30 เรือส าราญล่องกลบัจากอ่าวไร่เลย ์ท่านจะไดด่ื้มด ่าบรรยากาศพระอาทิตยต์กท่ีสุดแสนจะโร
แมนติก เรือจะบรรเลงดนตรีเบาๆ พร้อมววิพระอาทิตยต์กดิน 

18.00  เสริฟไก่สะเต๊ะ ผดัไทย ผลไมแ้ละของหวานพร้อมให้บริการท่านอย่างจุใจ นอกจากน้ีเรายงัมีบาร์ค๊อกเทล และ 
เคร่ืองด่ืมแอลกฮอลจ์  าหน่ายบนเรือ จากนั้นเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง น าทา่นกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี:  Amari vogue Krabi / Dusit thani Krabi beach resort /ใกล้เคียง 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   ทอ่งทะเลตรงั-ทา่เรอืหาดปากเมง-ดา้น า้ทะเลตรงั-SPEEDBOAT 
                    เกาะกระดาน-เกาะมกุ-ถ า้มรกต-เกาะเชอืก-ชมความสวยงามทอ้งทะเลตรงั-กระบี ่ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ห้องอาหาร / พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือตรัง ประมาณ2ชม 

 เรือ SPEEDBOAT ออกเดินทางสู่เกาะมุก ช่ืนชมความมหัศจรรยภ์ายในถ ้ าทะเล Unseen in Thailand ร่วมกัน

คน้หาท่ีมาของช่ือ ถ ้ามรกต ตั้งอยูท่ี่เกาะมุกซ่ึงเป็นเป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหน่ึงในน่านน ้าตรัง เป็นถ ้ามหศัจรรยก์ลางทะเล 
ท่ีมีช่ือเสียงของ จ.ตรัง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวทะเลตรัง จะไม่พลาดกบัการเดินทางเขา้ชมถ ้ามรกต ซ่ึงถือวา่เป็น 
Unseen in Thailand จากปากทาง เขา้ถ ้ าเป็นโพรงเล็กๆ สูงพน้ระดบัน ้ า
พอเรือลอดได ้หรือตอ้งวา่ยน ้ าเขา้ไปถา้หากน ้ ามาก ระยะทาง 80 เมตร 
บริเวณปากทาง เขา้ถ ้าแสง จากภายนอกจะสะทอ้นกบัน ้าภายในถ ้าท าให้
เห็นน ้ าเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง 
เม่ือพน้ปากถ ้าออก มาอีกดา้นหน่ึงจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบ
ดว้ยหน้าผาสูงชัน& ถ ้ ามรกรตน้ีจะเขา้ออกไดเ้ฉพาะ ช่วง น ้ าลงเท่านั้น 
น าท่านด าน ้ าชมปะการังเกาะกระดาน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีสวยงามท่ีสุดในทะเลตรัง  อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยาน
แห่งชาติหาดเจา้ไหม เกาะกระดาน เป็นเกาะท่ีมีความกวา้งมาก มีชายหาดท่ีมีทรายขาวละเอียด ชายหาดกวา้งใหญ่
สวยงามน่าเล่นน ้ า น ้ าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น ้าต้ืน ตลอดจนฝงูปลาหลากหลายพนัธ์ุ ทุกวนัจะมีนกัท่องเท่ียว
มาแวะจอดเรือเล่นน ้ า อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็น จ านวนมาก  นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีอุดมไปด้วย
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นตน้ไมห้รือชั้นหินท่ีสวยงามแปลกตาแปลกใจ มากมาย เป็นเกาะท่ีสวยงามในทาง

ธรรมชาติ และเกาะแห่งน้ี เป็นเกาะแรกท่ีจดังานววิาร์ใตส้มุทรของจงัหวดัตรัง  
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียงแบบปิกนิกบนเกาะกระดาน พร้อมผลไม ้ชา กาแฟ ของหวาน บริการ 
บ่าย น าท่านด าน ้ าชมปะการังเกาะเชือก ซ่ึงเป็นเกาะหินปูนสองเกาะ ติดกนั เป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการด าน ้าต้ืน ซ่ึงมี

ประการังแข็ง ประการังเขากวางขนาดใหญ่ ประการังอ่อนหลายหลากสี รวมไปถึงดอกไม ้กัลปังหา ตลอดจนปลา

สวยงามมากมายหลากหลายชนิด ใหท้่านไดอ่ิ้มกบัการด าน ้าต้ืน ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะออกเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัท่ี:  Amari vogue Krabi / Dusit thani Krabi beach resort /ใกล้เคียง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   กระบี่-ลอ่งเรอื-เขาขนาบน า้-อโุมงค์โกงกาง-กระชงัปกัเปา้ 
                               อาหารทะเลซฟีูด้-ชมุชนเกาะกลาง-เขาหลกัพงังา-พหัผอ่นออนเดอะบชี  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสัญลกัษณ์ปูด า หรือท่าเรือสะพานเจา้ฟ้า  
  น าสมาชิก ล่องเรือหางยาว ล่องแม่น ้ ากระบ่ี เท่ียวเขาขนาบน ้ า ดว้ยเรือหางยาวล่องแม่น ้ ากระบ่ี คนขบัเรือจะพาคุณนัง่

เรือด่ืมด ่าธรรมชาติบริสุทธ์ิอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะ ถ ้าขนาบน ้ า ซ่ึงเคยเป็นฐานท่ีตั้งของทหารญ่ีปุ่นสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และยงัเป็นสถานท่ีขดุพบโครงกระดูกมนุษยโ์บราณดว้ย ภายในมีหุ่นจ าลอง
จดัแสดงให้ชม ผสานกบัความสวยงาม ของหินงอกหินยอ้ย จากนั้น ลงเรือต่อ ลอด
อุโมงคโ์กงกาง  แวะกระชงัขนาบน ้าววิซีฟู้ด ถ่ายรูปกบัปลาปักเป้า ชมการให้อาหาร
ปลาในกระชงั อ่ิมเอมกบัม้ือซีฟู้ดเป็น  เดินชม ช๊อป อุดหนุนสินคา้ชุมชนเกาะกลาง 
ท่ีตลาดวถีิร้านคา้คลองวาน นัง่ชิลลริ์มโคง้น ้ากบัโซนคาเฟ่ จิบชา  กาแฟ ทานโรตี 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆจากกระชงัขนาบน ้าววิซีฟู้ด 

***กุ้ง ,หอย ,ปู,ปลา มาแบบครบๆ*** 
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น าท่านเขา้เช็คอิน ณ โรงแรม  La Vela Khao Lak resort / รรใกลเ้คียงริมทะเลเขาหลกั   

***รีสอร์ทสุดชิค มีมุมสวยๆถ่ายภาพ สุดฮอต อยู่ในขณะนี *** มีเวลาสบายๆ 
***ห้องพักแบบ POOL ACCESS ติดสระว่ายน  า*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ชมพระทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามริมทะเลเขาหลัก***เล่นน  า ถ่ายภาพ 
 รับประทานอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหาร 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   เขาหลกั-พงังา-เสมด็นางชบีูทคีรีสอรท์***ววิ100ลา้น***ภูเกต็ 
                                เดนิเลน่เขตเมอืงเกา่ ชโินโปรจุกสี-รา้นไอศกรมี-มาดบูวัคาเฟ-่สนามบนิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 

น าท่านเดินทางขึ นจุดชมวิว เสม็ดนางชีบูติค ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ีพกั ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟและจุดชมววิท่ีสามารถชมววิภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา และบรรยากาศของพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลาง
ขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย ์และแสงทไวไลท์หลากสีท่ีมา
ทกัทายขอบฟ้า แทรกตวัอยูร่ะหวา่งภูเขานอ้ยใหญ่  บริการอาหารเทีย่ง พร้อมชมวิวสุดชิคของรีสอร์ท 
เมนูม้ือน้ีเสิร์ฟ ท่านละ 1 ชุด พร้อมชมววิเพลินๆ หามุมเก๋ๆถ่ายภาพ * อาหารอาจมีการปรับเปล่ียน หากวตัถุดิบหมด  
 1. เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ 2.อาหารเรียกน ้ายอ่ย  3.สปาเก็ตต้ีกุง้ 4.ของหวานขนมเคก้ (เสิร์ฟท่านละ1ชุด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ภูเก็ต  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อยูใ่นทะเลอนัดามนั จงัหวดัท่ีใกลเ้คียงทางทิศ
เหนือ คือ จังหวดัพังงา ทางทิศตะวนัออก คือ จังหวดัพังงาและจังหวดักระบ่ี  ทั้ งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทร
อินเดีย และยงัมีเกาะท่ีอยูใ่นอาณาเขตของจงัหวดัภูเก็ตทางทิศใตแ้ละตะวนัออก  

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
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บ่าย น าท่านเดินทางเท่ียวชมเขตเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีเตม็ไปดว้ยตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหาชม

ไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ  

 
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบวัสายพนัธ์ุบวัวกิตอเรียหรือ
บวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 
เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตามพระราชินีนาถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกาะองักฤษ เพราะว่า
ประสบความส าเร็จในการน าบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ีดีไซน์และวาง
คอนเซ็ปตค์าเฟ่มาไวเ้ฉพาะตวั ตั้งแต่กา้วเขา้มาจะให้ความรู้สึกเหมือนมาเยอืน
บา้นสวน ตวัร้านทรงคลา้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยูด่า้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ การมายืนบนในบัว พร้อมถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอาหารมีหลากหลาย เหมาะมาพกัผอ่นกบัครอบครัว 

21.00 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE288 

22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ   *บนเคร่ืองมีบริการเสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN 4 ANDAMANSEA4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN พีพ-ีภเูกต็-พงังา+เรอืยอรช์4วนั(พักภเูก็ต3คนื) เรอืสปีดโบ๊ตเทีย่ว3เกาะ   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
ธันวาคม2564-พฤษภคม2565 

อัตราค่าบริการ/ท่าน พักท่านเดียวต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนธันวาคม 
หยุดวันพ่อ 04-07ธ.ค. 32,900 10,000 

หยุดวันพ่อ 05-08ธ.ค. 32,900 10,000 
หยุดรฐัธรรมนูญ 10-13 ธ.ค. 32,900 10,000 
11-14ธ.ค./18-21ธ.ค. 27,900 10,000 
คริสมาสต์ 25-28ธ.ค. 32,900 10,000 
หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-02ม.ค. 32,900 10,000 
หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 32,900 10,000 
หยุดปีใหม่ 01-04 ม.ค. 32,900 10,000 
เดือนมกราคม 
08-11ม.ค./15-18ม.ค. 
22-25ม.ค./29ม.ค.-01ก.พ. 

27,900 10,000 

เดือนกมุภาพนัธ ์
02-05ก.พ./05-08ก.พ. 
12-15ก.พ./19-22ก.พ. 
26ก.พ.-01มี.ค. 

27,900 10,000 

เดือนมนีาคม 
05-08มี.ค./12-15ม.ีค. 
19-23มี.ค./26-29ม.ีค. 

27,900 10,000 

เดือนเมษายน 
02-05เม.ย./06-09เม.ย. 
09-12เม.ย. 

27,900 10,000 

สงกรานต์ 12-15เม.ย. 32,900 10,000 
สงกรานต์ 13-16 เม.ย. 32,900 10,000 
สงกรานต์ 14-17 เม.ย. 32,900 10,000 
สงกรานต์ 15-18 เม.ย. 32,900 10,000 
23-26เม.ย. 27,900 10,000 
แรงงาน 30เม.ย.-03พ.ค. 32,900 10,000 
พฤษภาคม 07-10/14-17พ.ค. 
21-24พ.ค./28-31พ.ค. 27,900 10,000 

***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
***หากทา่นส ารองล่าช้า โรงแรม+ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาอาจจะเพิม่ อีกท่านละ 
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนส ารองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ 
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โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด15,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 20,000-25,000 (ช่วงวันหยุด/ปีใหม่/สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

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

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 15,000-25,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

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

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

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

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

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

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
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หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


