
 

                                                                     

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. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทาง วนัที่ 07-10พฤษภาคม2564 
   นำคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของทะเลภูเก็ตบนเรือยอร์ช+ชมอาทิตย์ตก  
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพังงา ที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 นำคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       

 นำคณะเดิน ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอันสงบของพังงา       
   นำคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของ มาดูบัวคาเฟ่ สุดฮิป! ในภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 3คืน 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียบินตรง เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชีบงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 

 

 
(ออกเดินทางวันที่ 07-10 พฤษภาคม 2564) 

 
***กรุณาสำรองทีน่ั่งล่วงหน้า เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลตั๋วและที่พักมีจำกัดครับ*** 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิเชยีงใหม-่ภเูกต็-มาดบูวัคาเฟ-่แหลมพรหมเทพ  
10.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ * ไกดค์อยอำนวยความสะดวก 
12.05 น. เดินทางสู่ จ.ภูเกต็ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai air asia  เท่ียวบินท่ี fd3162   

14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต น ำคณะออกเดินทำงโดยรถตูป้รับอำกำศสู่ตวัเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉำยำว่ำ
เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ในดำ้นควำมสวยงำมของทิวทศัน์ และหำดทรำย น ้ ำ
ทะเลสีฟ้ำใส พร้อมดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียวครบ  
เช็คอินร้านสุดชิค Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว”  
พร้อมบริการเครื่องดื่ม และของหวานท่านละ 1 ชุด 
เป็นคำเฟ่ท่ีมีจุดเด่นท่ีตรงท่ีเป็นสวนบัวสำยพนัธุ์บัววิกตอเรียหรือบัว
กระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของบวั มีขนำดใหญ่ถึง 
1.5 เมตร บวัน้ีถูกตั้งช่ือตำมพระรำชินีนำถ 'วิกตอเรีย' แห่งเกำะองักฤษ 
เพรำะว่ำประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำบวัไปปลูกในประเทศองักฤษ ท่ีน่ี
ดีไซน์และวำงคอนเซ็ปต์คำเฟ่มำไวเ้ฉพำะตวั ตั้งแต่กำ้วเขำ้มำจะให้ควำมรู้สึกเหมือนมำเยือนบำ้นสวน ตวัร้ำนทรง
คลำ้ยเรือนไทย โทนสีไม ้มีสระบวัสวยสดอยู่ดำ้นนอก ไฮไลตเ์ด็ด คือ กำรมำยนืบนในบวั พร้อมถ่ำยรูปมุมสูงดว้ยโด
รน ส่วนเมนูอำหำรมีหลำกหลำย เหมำะมำพกัผอ่นกบัครอบครัว 
ชมพระอาทิตย์ตกท่ี แหลมพรหมเทพ ท่ีเท่ียวภูเก็ตยอดฮิต จุดชมวิวท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของเกาะภูเก็ต 

แหลมปลายสุดของภูเก็ต เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกน ้าได้สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว เพราะจุดน่ี

จะเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลได้ชัดเจน และจุดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือ "ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหม
เทพ"  โดยภายในประภาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราวต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติการสร้างประภาคารเลย 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ SEAFOOD กุ้งมังกร ปู กุ้ง และอาหารทะเล+อาหารพื้นเมือง  
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั (กรุณำเลือกทำ้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket / ใกลเ้คยีง5ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   ภเูกต็-อา่วพงังา-ถำ้ลอด-เขาพงิกนั-เขาตาป-ูเสมด็นางช-ีภเูกต็  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั / อิสระตำมอธัยำศยับริเวณท่ีพกั 
10.00น. ออกเดินทำงสู่จงัหวดัพงังำโดยรถตูป้รับอำกำศ 1 ชัว่โมง20นำที 

****ล่องพังงาเรือ SPEED BOAT เหมาส่วนตัว*** 
น ำคณะออกเดินทำงท่องเท่ียว “ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ” Phang-Nga Bay อุทยำนแห่งชำติอ่ำวพงังำ มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมำณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมในท้องท่ีอ ำเภอตะกัว่ทุ่ง อ ำเภอเมือง อ ำเภอเกำะยำว  เป็น
อุทยำนแห่งชำติประเภทชำยฝ่ังทะเลมีควำมงดงำมของทิวทศัน์ ชำยฝ่ัง และทิวทศัน์
เหนือผิวน ้ ำ อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่ำชำยเลน “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”  ระหว่ำง
กำรล่องเรือท่ำนจะไดช้มควำมหลำกหลำยของทศันียภำพท่ีท่ียงัคงควำมสมบูรณ์ทำง
ธรรมชำติ น ำสมำชิกเดินทำงสู่  “ ถ ้าลอด ”  ซ่ึงเป็นถ ้ำทำงทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน ำท่ำนล่องเรือเขำ้ชมควำมสวยงำมภำยในท่ีมีขนำดกวำ้ง 20 เมตร ยำว
ประมำณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตำบนเพดำนถ ้ำสวยงำมมำกให้ท่ำนได้
ถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้ำปำกถ ้ ำ จำกนั้นน ำชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขำหินปูน 
รูปร่ำงประหลำดมีลกัษณะคลำ้ยสุนขัจีนก ำลงัหมอบ สำมำรถมองเห็นส่วนหวั ล ำตวั 
และหำงเป็นพู่สวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ “ เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond 
Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยำนซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉำกสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียวชม
เกำะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรำยขำวสะอำด น ้ ำทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก...จนกระทั่งได้เวลำอันสมควรออกเดินทำงสู่ “เกาะปันหยี” ผ่ำนชมควำม
แปลกตำของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่ำนอยูก่ลำงอุทยำนแห่งน้ี  

เท่ียง  บริกำรอำหำรพื้นเมือง ม้ือกลำงวนับนเกำะปันหย ีเกำะกลำงท่ีมีวิถีชีวิตชุมชนควำมเป้นอยูก่ลำงทะเล 
บ่ำย เดินทำงกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม  เขาเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นงัเขำลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภำพเขียนสีโบรำณมำกมำย อำทิเช่น 

ภำพคน , ภำพเคร่ืองมือจับสัตว์ , ภำพปลำ และสัตว์ชนิดต่ำง ๆ ซ่ึงทำงกรมศิลปำกรได้เคยมำท ำกำรศึกษำ แล้ว
สันนิษฐำนว่ำภำพวำดดงัก ล่ำวเป็นภำพวำดจำกฝีมือมนุษยท่ี์มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 
3,000 ปีมำแลว้ *การชมภาพท่ีเขาเขียนอยู่ท่ีสภาพน ้าขึน้น ้าลงในต่ละวัน ว่าเรือ
จะสามารถเข้าไปชมได้หรือไม่ อยู่ท่ีดุลพินิจของคนขับเรือ หากชมไม่ได้ เรา
ขอตัดการไปชมเขาเขียน เพือ่ความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน 
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นำท่านเดินทางขึ้นจุดชมวิว เสม็ดนางชีบูติค ตั้งอยู่ท่ีอ  ำเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังำ เป็นท่ีพกั ร้ำนอำหำร 
ร้ำนกำแฟและจุดชมวิวท่ีสำมำรถชมวิวภูเขำหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่ำวพงังำ และบรรยำกำศของพระอำทิตยข์ึ้นท่ำมกลำง
ขุนเขำ  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน สำมำรถมองเห็นแสงสีทองของพระอำทิตย ์และแสงทไวไลท์หลำก สีท่ีมำ
ทกัทำยขอบฟ้ำ แทรกตวัอยูร่ะหวำ่งภูเขำนอ้ยใหญ่  

เมนูม้ือน้ีเสิร์ฟ อำหำรวำ่ง ท่ำนละ 1 ชุด พร้อมชมวิวเพลินๆ หำมุมเก๋ๆถ่ำยภำพ * อำหำรอำจมีกำรปรับเปล่ียนตำมเมนูท่ี
มีในแต่ละวนัของรีสอร์ท โดยไม่แจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้   
ทวัร์เรำบริกำรพิเศษฟรี! 1. เสิร์ฟเคร่ืองด่ืมเยน็ๆหรือชำกำแฟ ยำมบ่ำย+พร้อมของวำ่ง หรือ ขนมเคก้*เสิร์ฟท่ำนละ1ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงสู่โรงแรมท่ีพกั จ.ภูเก็ต 45นำที  
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น ำท่ำนเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือว่ำเป็นวดัคู่บำ้นคู่เมืองภูเก็ต สักกำระ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอำจำรย์
ช่ือดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจำ้อำวำสวดัฉลองท่ีถือวำ่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคำรพนบัถือของชำวเมือง  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรพื้นเมทือง / น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั ( เรำมีให้เลือก กรุณำเลือกทำ้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket / ใกลเ้คยีง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  เทีย่วเมอืงเกา่-ลอ่งเรอืยอรช์ คาตามารนั+ซันเซท อาทติยต์ก 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั 
 10.30น. น ำท่ำนเดินทำงเท่ียวชมเขตเมืองเก่ำภูเก็ต ท่ีเต็มไปดว้ย

ตึก “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่ำทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต 
ท่ีหำชมได้ยำกในปัจจุบนั ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงควำม
เจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่ำนถ่ำยภำพสวยๆ  

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร    
 
บ่าย ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชคาตามารัน เหมาส่วนตัว+อาทิตย์ตกอันแสนโรแมนติก  

ออกเดินทำงจำกอ่ำวฉลอง สู่กำฮงับีช เกำะเฮ เป็นเกำะท่ีมีหำดทรำยอนัขำวละเอียด มีปะกำรังน ้ ำต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ 

น ้ ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลำแหวก ว่ำยมำกมำย โลกใต้น ้ ำท่ีอยู่ทำงด้ำนตะวนัตก มีปะกำรังสมอง ปะกำรังผกักำด 
ปะกำรังเขำกวำงปะกำรังจำน เป็น แนวยำว และเหล่ำปลำนอ้ยใหญ่ หลำกสีสันสวยงำม เช่น ปลำผีเส้ือ ปลำโนรี ปลำ
นกแก้ว ปลำสินสมุทร สำมำรถ ด ำน ้ ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ำกำกด ำน ้ ำและท่อหำยใจก็สำมำรถเห็นโลกใต้ทะเลท่ี
สวยงำม ดำ้นหลงัของเกำะยงัมี ชำยหำดสวย ขำวสะอำด น ้ำทะเลใส ก็เหมำะแก่ผูท่ี้ตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวั เดินทำง 
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ถึงกำฮงับีช ทวัร์ไกดน์ ำลูกคำ้พกัผอ่นบริเวญชำยหำด รับฟังขอ้มูลส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรต่ำงๆ  ณ กำฮงั
บีช ต่ืนตำต่ืนใจกบักำร ให้อำหำรฝูงนกเงือก ท่ีคอยออกมำทกัทำยทุกท่ำน ขณะอยู่บนเกำะ ท่ำนสำมำรถใชบ้ริกำรนั่ง
เก้ำอ้ีชำยหำดฟรี : สำมำรถเบิกอุปกรณ์เล่นน ้ ำจำกพนักงำน ณ จุดให้บริกำร: ลูกคำ้สำมำรถเล่นกิจกรรม บำนำนำน่ำ
โบท้, พำรำเซล เรือลำกร่ม, sea walker เดินใตน้ ้ำ หรือ Driving ด ำน ้ำลึกได ้ *ในกิจกรรมส่วนน้ีจะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม 
 
 
 
 

 
 

16.00 น. เรือยอร์ช ออกเดินทำงจำกกำฮงับีช ล่องเรือไปยงัจุดเล่นน ้ ำ ใหท้่ำนไดด้ ำน ้ำต้ืน 1จุด (ประมำณ40นำที)  
เยน็ บริกำรวำ่งบนเรือ  ล่องเรือชมอาทิตย์ตกSUNSET พร้อมชมแหลมพรหมเทพ  
ล่องเรือกลบัท่ำเรืออ่ำวฉลองดว้ยควำมประทบัใจ  19.00น. อำหำรม้ือค ่ำอิสระตำมอธัยำศยัลูกคำ้จดักำรเองม้ือน้ีไม่รวมอำหำร 
พกัท่ี:Phuket Marriott Resort ,Merlin Beach/ Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  ภเูกต็-บนิตรงกลบัเชยีงใหม ่
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั / น ำคณะออกเดินทำงสู่สนำมบินภูเก็ต 
09.45 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE218 

11.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ    
 UNSEEN PHUKET 4DAYS  
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UNSEEN ภเูกต็-พงังา+เรือยอรช์4วนั(พกัภเูกต็3คนื) คดิราคาที ่16ทา่น/2รถตู ้ 
*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

พักโรงแรม 
4ดาว**** 
รร แกรนด์ 
เมอร์เคียว 

 
รรดับเบิ้ลทรี 
บาย ฮิลตัน 
(หาดป่าตอง) 
 

พักโรงแรม 
5ดาว***** 
รร มาริออท  

รีสอรท์ เมอร์ลนิ 
(หาดป่าตอง) 

 
 
 
 

 

พักโรงแรม 
5ดาว***** 

Intercontinental 
Phuket hotel 

 
(หาดกมลาบีช) 

 
 
 
 

 

พักท่านเดียว 
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 
07-10พฤษภาคม2564 
 

26,900 29,900 33,900 สอบถาม 

*หากท่านสำรองล่าช้า ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาต๋ัว อาจจะเพ่ิม อีกท่านละ  
1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่นั่ง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 8ท่าน/1รถตู้ ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด 
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิแอรเ์อเซยี บนิตรงกรุงเทพฯ-เชยีงใหม-่กรุงเทพฯ (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 ้

•  
 
 
 



 
 

Page 8. 

 

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมส่งหน้าบัตรประชาชน   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ
กรุณาชำระน้อยกว่า 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 ทีภู่เก็ต กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่าง
ใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท 
ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

 

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

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 4DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ใน
กำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 

โดยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   


