
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จ ากัด 
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   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วงธันวาคม-พฤษภาคม2565 
   น าคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะพีพีที่สวยงามติดอันดับโลก   
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของอ่าวต้นไทรและอ่าวโล๊ะดารัมที่สวยงาม    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของเกาะภูเก็ตฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 น าคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       
 น าคณะล่องเรือยอร์ชคาตามารัน เที่ยวเกาะเฮและชมอาทิตย์ตกอันโรแมนติก       
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

**เดินทางท่องเที่ยวเกาะพีพีโดยSPEEDBOAT ***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน* 
 

 
(สามารถเลอืกเดนิทางได้ทุกวัน ตั งแต่4ท่านขึ นไป) 

 
*กรุณาเลือกราคา และโรงแรมท้ายโปรแกรม ราคาเริม่ต้นที่ 5,900 บาท/ท่าน* 

รวมโรงแรม2คืน +รวมเที่ยวเกาะพพีโีดยSPEEDBOAT *ราคานีไ้ม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
รวมเรือยอร์ชเทีย่วเกาะเฮ และชมพระอาทติย์ SUNSET +รถรับ-ส่งตามโปรแกรม* 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1) สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-นีง่เรอืยอรช์คาตามารนั-กาฮงับชี(เกาะเฮ) 
               กจิกรรมชายหาดบนเกาะ-ดา้น า้ชมโลกใตท้ะเล-SUNSETชมอาทติยต์กแหลมพรหมเทพ  
0000 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 เมืองน้ีข้ึนชือใน
เร่ืองอาหารอร่อย โดยเฉพาะเมนูอาหารพื้นถ่ินดั้งเดิม แถมมีคาเฟ่ชิคเก๋มากมาย  ทั้งหมดน้ีท าให้ภูเก็ต กลายเป็นเกาะ
สวรรคส์ าหรับนกัเดินทาง น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระตามอธัยาศยับริเวณโรงแรม  

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

ออกเดินทางจากอ่าวฉลอง สู่กาฮงับีช เกาะเฮ เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายอนัขาวละเอียด มีปะการังน ้ าต้ืนท่ียงัอุดมสมบูรณ์ 
น ้ าทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น ้ าท่ีอยู่ทางด้านตะวนัตก มีปะการังสมอง ปะการังผกักาด 
ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลานอ้ยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผเีส้ือ ปลาโนรี  
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ปลานกแกว้ ปลาสินสมุทร สามารถ ด าน ้ าแบบสนอร์เกิลใชห้น้ากากด าน ้ าและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใตท้ะเลท่ี
สวยงาม ดา้นหลงัของเกาะยงัมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น ้ าทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู ้
ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั เดินทางถึงกาฮงับีช ทวัร์ไกด์น าลูกคา้พกัผอ่นบริเวญ
ชายหาด รับฟังขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ  ณ กาฮงับีช ต่ืน
ตาต่ืนใจกบัการ ให้อาหารฝูงนกเงือก ท่ีคอยออกมาทักทายทุกท่าน ขณะอยู่บน
เกาะ ท่านสามารถใช้บริการนัง่เกา้อ้ีชายหาดฟรี : สามารถเบิกอุปกรณ์เล่นน ้ าจาก
พนกังาน 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)  เกาะพพี-ีดา้น า้ชมปะการงั-เกาะพพี-ีเกาะไข-่เกาะแบมบ(ูเกาะไผ)่ 
                 เกาะพพีดีอน-อา่วตน้ไทร-เกาะพพีีเล-อา่วลงิ-ถ า้ไวกงิส-์อา่วมาหยา-ปเิละ๊(ลากนู) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั /  น าสมาชิกออกเดินทางสู่ท่าเรือ บรรยากาศอนัสดช่ืนยามเชา้ 

น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี  โดยเรือเร็วทันสมัย SPEEDBOAT พร้อมบริการ
เคร่ืองดื่ม น ้าอัดลม ,ชา ,กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาลที่ท่าเรือ  ระหว่าง
การเดินทางให้ท่านไดช้มชมววิทิวทศัน์ความสวยงามของทะเลอนัดามนั 
และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ อาทิ เกาะไมท้่อน เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคานอ้ย 
กะดอกไม้   จนกระทั่ ง เดิ นทางถึงหมู่ เก าะพีพี  ซ่ึ งหมู่ เกาะพี พ ี

ประกอบด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะบิด๊ะนอก  เกาะ
บิด๊ะใน เกาะยงุ และเกาะไผ่ เกาะต่างๆเหล่าน้ีเต็มไปด้วยแนวปะการังทีส่วยงามติดระดับโลก และฝูงปลาทะเล มากมาย 

น าคณะเที่ยวชม เล่นน ้า ด าน ้าชมปะการังที่ เกาะไผ่ หรือเกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะเล็ก
กลางทะเล ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยุงเท่าใดนัก 
เกาะไผ่ อยู่ในพื้นท่ี การดูแลของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แต่
บรรยากาศของเกาะไผ่จะต่างกับเกาะพีพีอย่างส้ินเชิง เพราะเป็นเกาะท่ีเงียบ
สงบ  มีน ้ าทะเลใส มากมีหาดทรายสวยงาม เป็นเกาะท่ีมีแนวปะการังท่ีสวยงาม 
เหมาะส าหรับมาด าน ้ าดูความสวยงามของโลกใตท้ะเล ช่วงเวลาเหมาะการเท่ียว 
คือช่วงท่ีไม่มีลมมรสุม **การเทีย่วเกาะไผ่ ต้องตรงวนั จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทติย์** 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั บนเกาะพีพีดอน อ่าวทีเ่ป็นเวิ้งอ่าวคู่ ทีส่วยงามร่มร่ืนด้วย ทวิมะพร้าว  
บ่าย หลงัอาหารเดินชม อ่าวตน้ไทร เป็นท่ีตั้งของ ท่าเรือต่างๆ ชายหาดยาว 2 ก.ม. เองก็มีความสวยงาม หาดทราย สวย น ้ า

ใส แมจ้ะมีเรือจอดเรียงรายก็ตาม เหมาะแก่การเล่นน ้ า เดินเล่น ร่มร่ืน
ด้วยเงาต้นมะพร้าว ใจกลางของอ่าวต้นไทร คือ ศูนย์กลางการค้า 
โรงแรม รีสอร์ท มากมาย  ผูค้นมากมายร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ ใส่
ว่ายน ้ าหรือสาวๆก็ใส่ชุดบิกินน่ีเดินกันให้ขวกัไขว่ สองข้าง ทางเป็น
ตึกแถวสองชั้น หน้าร้านเรียงรายกัน เป็นร้านอาหาร ร้านด าน ้ า ร้าน
อินเตอร์เน็ต ร้านขายเส้ือผ้า ร้านจ าหน่ายทัวร์ ร้านขายของท่ีระลึก 
จากนั้นออกเดินทางสู่ “เกาะพีพีเล” ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาหินปูน  มีหนา้ผาสูงชนัตั้งฉากกบัผิวทะเล ท่ามกลาง
น ้ าทะเลสีเขียวมรกตไต่ระดบัสีอยา่งสวยงาม ผา่นชม“ ถ ้าไวกิ้ง หรือ ถ ้าพญานาค” เม่ือปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี เสด็จประพาสถ ้าแห่งน้ี และทรงพระราชทานนามใหม่วา่ “ถ า้พญานาค” ตามรูปร่างหินงอกกลาง
ถ ้าท่ีคลา้ยเศียรพญานาคอนัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นท่ีมาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งน้ี แวะเท่ียวชมหาดลิง 
หาดเล็กท่ีสวยงามของเกาะพีพีเล และบนเกาะมีลิงอาศยัอยูจ่  านวนมาก ผา่นชม “ อ่าวมาหยา” หรือ “Movie Island ” (*
ปิดใหเ้ขา้ชม) อ่าวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของหมู่เกาะแห่งน้ีเป็นอ่าวท่ีมีลกัษณะโคง้เวา้เขา้ไปดา้นในเป็นรูปเหมือนพระจนัทร์
คร่ึงเส้ียวน ้ าทะเลท่ีน่ีสีเขียวสดใสหาดทรายสีขาวเนียมนุ่มทอดตวัไปตามแนวของเวิ้งอ่าวในอดีตเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง เดอะบีช “TheBeach” จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าคณะเขา้สู่ อ่าวปิเละ ลากูน Pileh Lagoon  อีกหน่ึง
จุดมุ่งหมายท่ีใคร ๆ ก็อยากไปเยอืนใหไ้ดซ้กัคร้ังในชีวติ อ่าวปิเละแห่งน้ี เป็นอ่าวท่ีมีลกัษณะเวิง้ขนาดใหญ่และมีภูเขา 
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หินปูนท่ีมีหนา้ผาสูงชั้นห้อมลอ้ม น ้ าทะเลมีสีเขียวสวยงามดัง่มรกต นอกจากการมาช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ
ท่ีอ่าวปิเละ ลากูนแห่งน้ีแลว้ ถา้หากคุณเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการด าน ้าชมปะการังดว้ยแลว้ละก็ ตอ้งหา้มพลาดเป็นอยา่งยิง่ 
น าคณะออกเดินทางไปยงั เกาะไข ่เพื่อชมความงามของเกาะไข่ท่ีมีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ท่าน
สามารถเล่นน ้าหรือเลือกพกัผอ่นบนชายหาดตามอธัยาศยั  เดินทางกลบัสู่ท่าเรือ จ.ภูเก็ต พร้อมความประทบัใจ 

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   ไม่ต้องรีบเร่งสบายๆยามเช้า เล่นสระว่ายน ้าในโรงแรม 
น าสมาชิกเท่ียวชมเมืองภูเก็ต *หมายเหตุ โปรแกรมชมเมืองภูเก็ต จะต้องมีผู้
เดินทางในกรุ๊ปเกิน4ท่านข้ึนไป จึงจะจัดโปรแกรมน้ี หากในช่วงที่ท่าน
เดินทางมีลูกค้าไม่ถึง4ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดโปรแกรมน้ี จึงเรียนมา

เพือ่ทราบ 
เท่ียง  อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยัท่ีโรงแรมท่ีพกั (ไม่รวมอาหาร) 
บ่าย น าท่านเดินทางเท่ียวชมเขตเมืองเก่าภูเก็ต ท่ีเต็มไปดว้ยตึก “  ชิโน-

โปรตุกีส ” ตึกเก่าทรงอนุรักษข์องเมืองภูเก็ต ท่ีหาชมไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่านถ่ายภาพสวยๆ  
 

น าท่านเท่ียว“วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือวา่เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต สักการะ“หลวงพ่อแช่ม  เกจิอาจารยช่ื์อ
ดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจา้อาวาสวดัฉลองท่ีถือวา่มีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดงั
ตั้งแต่สมยัปราบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

 
 



 
 

Page 6.  
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 ้มีสระบวัสวยสดอยู่ดา้นนอก 
ไฮไลต์เด็ด คือ การมายืนบนในบัว พร้อมถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ส่วน
เมนูอาหารมีหลากหลาย เหมาะมาพกัผอ่นกบัครอบครัว ส่งถึงสนามบินภูเก็ต 

 UNSEEN PHUKET PHI-PHI3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Page 7. 

PACKAGE TOUR เกาะพีพ-ีภเูกต็-เรือยอรช์3วัน(พักภเูก็ต2คืน) *ไมร่วมตัว๋เครื่องบนิ   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย03-12สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจอง
โรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
ธันวาคม2564-พฤษภคม65 

LOCATION ระกบัดาว ราคาต่อ1ท่าน 
เดินทางช่วง
วันหยุดจ่าย
เพ่ิม+ 

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

DARA HOTEL เมืองภูเก็ต  5,900 +1,000 สอบถาม 

   IBIS HOTEL ป่าตอง หาดป่าตอง  6,400 +1,500 สอบถาม 

PATONG RESORT หาดป่าตอง  6,400 +2,000 สอบถาม 

KALIMA HOTEL หาดป่าตอง  6,900 +2,500 สอบถาม 

FOUR POINT BY SHERATON หาดป่าตอง  7,500 +3,000 สอบถาม 

CAPE SEINA HOTEL หาดกมลา  7,500 +3,000 สอบถาม 

AMARI HOTEL หาดป่าตอง  8,800 +4,000 สอบถาม 
MARIOTT HOTEL MERLIN 
BEACH หาดป่าตอง  9,800 +5,000 สอบถาม 

*หรือทา่นต้องการโรงแรมอื่น กรุณาแจ้งเรา 
 หรือหากท่านมีโรงแรมแล้ว สามารถหกัค่าใช้จ่ายได้ *กรุณาแจ้งเรา T: 0967878294 
***โปรแกรมนี สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันในราคานี  ยกเว้นเดินทางช่วงวันหยุดจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามตารางด้านบนค่ะ***หรือกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่***  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที่ 4-8 ท่าน ออกเดินทาง*** 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสดทั งหมด 
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

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

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์//คา่เรอืเทีย่วตามระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีทา่นตอ้งการใบก ากับภาษี 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

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

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ ตามการใหบ้รกิาร 

• ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ  เริม่และจบทัวรท์ีภ่เูก็ต 

• มรีวมคา่ธรรมเนยีมเหยยีบเกาะถา้มเีจา้หนา้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิรยีกเก็บ 
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• เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเงินทั งหมด ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งบัตรประชาชน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 4-8 ทา่น 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 ทีภ่เูก็ต กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่ง
ใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท 
ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

• 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 
เง่ือนไขการยกเลิก 
• 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 
 PACKAGE PHUKET PHIPHI3DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง 
การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 


