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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ  าแบบใครเดินทางช่วงธันวาคม-พฤษภาคม2565 
   น าคณะเยือนแดนแห่งทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามันของจังหวัดพังงา และภูเก็ต 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะพีพี ที่สวยงาม ติดอันดับโลก   
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ อ่าวพังงา ที่มีเขาสวยรูปร่างแปลกตา    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะภูเก็ต ฉายาไข่มุก ทะเลอันดามัน       
 น าคณะชมความสวยงามของตึกโบราณชิโนโปรตุกีสรอบตัวเมืองเก่าภูเก็ต       
 น าคณะเที่ยวชมความสวยงามของ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียง       
   น าคณะเที่ยวชมบรรยากาศด าน  าชมปะการัง เกาะพีพี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

***แพ็คเก็จทัวร์อิสระท่องเที่ยวทะเลอันดามัน...พักโรงแรม รีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2คืน** 

 
 

(สามารถเลอืกเดนิทางได้ทุกวัน ตั งแต่4ท่านขึ นไป) 
 

*กรุณาเลือกราคา และโรงแรมท้ายโปรแกรม ราคาเริม่ต้นที่ 7,500 บาท/ท่าน* 
รวมโรงแรม2คืน +รวมเที่ยวเกาะพพีโีดย SPEEDBOAT *ราคานีไ้ม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

รวมเรือล่องอ่าวพงังาโดย SPEEDBOAT +รถรับ-ส่งตามโปรแกรม* 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิภเูกต็-วดัพระทอง(พระผดุ)Unseen-เขารงั 
                            เขตเมอืงเกา่-ตึกชโินโปรตกุสี-วดัฉลอง(หลวงพอ่แช่ม)-แหลมพรหมเทพ  
0000 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเกต็ น ำคณะออกเดินทำงโดยรถตู ้หรือรถโคช้ ปรับอำกำศ สู่ จ.พงังำ 
  *หำกกรณีไฟลท์ WE201 0745-0910 เตม็หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เรำจะออกเดินทำงดว้ยเท่ียวบินท่ี WE203 0830-0955 

น ำสมำชิกเท่ียวชมรอบเมืองภูเก็ต ซ่ึงไดรั้บฉำยำวำ่เป็น “ ไข่มุกแห่งอันดามัน ” เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ใน
ดำ้นควำมสวยงำมของทิวทศัน์ และหำดทรำย น ้ำทะเลสีฟ้ำใส พร้อมดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียวครบ 
น ำคณะเข้ำชม มหัศจรรยร์ะดบัอนัซีนไทยแลนด์ “วัดพระผุด” มำจำกท่ีวดัแห่งน้ีมี
พระพุทธรูปท่ีโผล่จำกพื้นดินเพียงคร่ึงองค ์ในปี พ.ศ. พระเจำ้ปะดุง แม่ทพัพม่ำ ยกพลมำตี
เมืองถลำง ทหำรพม่ำพยำยำมท่ีจะขุดพระผดุเอำกลบัไป แต่เม่ือลงมือขดุก็เจอกบัฝงูแตนไล่
ต่อย จนตอ้งลม้เลิก ในวดัพระทอง นอกจำกจะมีพระผดุเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ำวดัแลว้ยงัมี 
พิพิธภณัฑสถำนวดัพระทอง เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบรำณวตัถุขำ้วของเคร่ืองใช้ของชำวภูเก็ตในสมยัก่อน เช่นอุปกรณ์
กำรท ำเหมืองแร่ รองเทำ้ของชำวจีนในสมยัก่อนครัน คณะเดินทำงข้ึนสู่ “ ยอดเขารัง ” Phuket Hill เป็นเนินเขำอยูห่ลงั
ตวัเมืองทำงดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จดัเป็นสวนสุขภำพและสวนสำธำรณะ เป็นสถำนท่ีพกัผอ่น หยอ่นใจ พร้อมชม
ทวิทศัน์ของเมืองภูเก็ต จากยอดเขาจะแลเห็นตัวเมืองภูเก็ต ทะเลกว้าง เกาะเล็กเกาะน้อย เรือขุดแร่ รวมทั้งทิวทัศน์ของ

หมู่ เกาะน้อยใหญ่รอบเกาะภูเก็ต อาทิเช่น เกาะไม้ท่อน , 
เกาะตะเภาเล็ก , ตะเภาใหญ่ , แหลมตุ๊กแก , ท่าเรือน ้าลึก

อ่าวมะขาม ฯลฯ “ อนุสาวรีย์ท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
” ( คอซิมบี้ ณ ระนอง ) บิดาแห่งเมืองภูเก็ต  น ำท่ำนชม
บรรยากาศอันเก่าแก่รอบตัวเมืองภูเก็ต ท่ำนจะไดเ้ห็นตึก
อนัเก่ำแก่ทรง “  ชิโน-โปรตุกีส ” ตึกเก่ำทรงอนุรักษ์ของ
เมืองภูเก็ต ท่ีหำชมไดย้ำกในปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ควำมเจริญของเมืองภูเก็ตในอดีต ใหท้่ำนถ่ำยภำพสวยๆ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร  
บ่ำย น ำท่ำนสักกำระ “ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม ” ซ่ึงถือว่ำเป็นวดัคู่บำ้นคู่เมืองภูเก็ต สักกำระ “ หลวงพ่อแช่ม ” 

เกจิอำจำรยช่ื์อดงัของ จ.ภูเก็ต อดีตเจำ้อำวำสวดัฉลองท่ีถือวำ่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคำรพนบัถือของชำวเมือง และมี
ช่ือเสียงโด่งดงัตั้งแต่สมยัปรำบกบฏอั้งยี ่ในสมยัรัชกำลท่ี 5  โดยใชว้ดัฉลองแห่งน้ีเป็นท่ีมัน่ ให้ท่ำนไดก้รำบไหวข้อพร

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่ำงๆภำยในวดัเพื่อควำมเป็นสิริมงคลในกำร ใหท้่ำนไดซ้ื้อไดชิ้มเมด็มะม่วง
หิมพำนต์ หรือท่ีชำวบำ้นเรียกว่ำ เม็ดกำหยี ชมวิธีกำรสำธิตกำรกะเทำะเม็ดมะม่วงหิม
พำนต ์น ำสมำชิกออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่แหลมพรหมเทพ ระหวำ่งทำงชม “ หาดราไวย์ ” 
หำดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ จ.ภูเก็ต ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของหมู่บำ้นชำวเลท่ีมีมำ
ตั้งแต่ในอดีต จำกนั้นข้ึนสู่ “ แหลมพรหมเทพ ” ชมควำมสวยงำมของทอ้งทะเลอนัดำมนั 

ค ่ำ  อำหำรม้ือค ่ำอิสระตำมอธัยำศยั(ไม่รวมอำหำร) น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั ( เรำมีใหเ้ลือก กรุณำเลือกทำ้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Marriott Merlin Beach/ cape sienna/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) 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั /  น ำสมำชิกออกเดินทำงสู่ท่ำเรือ บรรยำกำศอนัสดช่ืนยำมเชำ้ 

น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี  โดยเรือเร็วทันสมัย SPEEDBOAT พร้อมบริการ

เคร่ืองดื่ม น ้าอัดลม ,ชา ,กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาลที่ท่าเรือ  ระหว่ำง
กำรเดินทำงให้ท่ำนไดช้มชมววิทิวทศัน์ควำมสวยงำมของทะเลอนัดำมนั 
และหมู่เกำะนอ้ยใหญ่ อำทิ เกำะไมท้่อน เกำะนำคำใหญ่ เกำะนำคำนอ้ย 
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 เป็นเกำะเล็ก
กลำงทะเล ตั้ งอยู่ทำงตอนเหนือของเกำะพีพีดอน ไม่ไกลจำกเกำะยุงเท่ำใดนัก 
เกำะไผ่ อยู่ในพื้นท่ี กำรดูแลของอุทยำนแห่งชำตินพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี แต่
บรรยำกำศของเกำะไผ่จะต่ำงกับเกำะพีพีอย่ำงส้ินเชิง เพรำะเป็นเกำะท่ีเงียบ
สงบ  มีน ้ ำทะเลใส มำกมีหำดทรำยสวยงำม เป็นเกำะท่ีมีแนวปะกำรังท่ีสวยงำม 
เหมำะส ำหรับมำด ำน ้ ำดูควำมสวยงำมของโลกใตท้ะเล ช่วงเวลำเหมำะกำรเท่ียว 
คือช่วงท่ีไม่มีลมมรสุม **การเทีย่วเกาะไผ่ ต้องตรงวนั จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทติย์** 

เท่ียง   บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั บนเกำะพีพีดอน อ่าวทีเ่ป็นเวิ้งอ่าวคู่ ทีส่วยงามร่มร่ืนด้วย ทวิมะพร้าว  
บ่ำย หลงัอำหำรเดินชม อ่ำวตน้ไทร เป็นท่ีตั้งของ ท่ำเรือต่ำงๆ ชำยหำดยำว 2 ก.ม. เองก็มีควำมสวยงำม หำดทรำย สวย น ้ ำ

ใส แมจ้ะมีเรือจอดเรียงรำยก็ตำม เหมำะแก่กำรเล่นน ้ ำ เดินเล่น ร่มร่ืน
ด้วยเงำต้นมะพร้ำว ใจกลำงของอ่ำวต้นไทร คือ ศูนย์กลำงกำรค้ำ 
โรงแรม รีสอร์ท มำกมำย  ผูค้นมำกมำยร้อยละ 90 เป็นชำวต่ำงชำติ ใส่
ว่ำยน ้ ำหรือสำวๆก็ใส่ชุดบิกินน่ีเดินกันให้ขวกัไขว่ สองข้ำง ทำงเป็น
ตึกแถวสองชั้น หน้ำร้ำนเรียงรำยกัน เป็นร้ำนอำหำร ร้ำนด ำน ้ ำ ร้ำน
อินเตอร์เน็ต ร้ำนขำยเส้ือผ้ำ ร้ำนจ ำหน่ำยทัวร์ ร้ำนขำยของท่ีระลึก 
จำกนั้นออกเดินทำงสู่ “เกาะพีพีเล” ซ่ึงเป็นเกำะท่ีเต็มไปดว้ยภูเขำหินปูน  มีหนำ้ผำสูงชนัตั้งฉำกกบัผิวทะเล ท่ำมกลำง
น ้ ำทะเลสีเขียวมรกตไต่ระดบัสีอยำ่งสวยงำม ผำ่นชม“ ถ ้าไวกิ้ง หรือ ถ ้าพญานาค” เม่ือปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระศรีนค
รินทรำบรมรำชชนนี เสด็จประพำสถ ้ำแห่งน้ี และทรงพระรำชทำนนำมใหม่วำ่ “ถ า้พญานาค” ตำมรูปร่ำงหินงอกกลำง
ถ ้ำท่ีคลำ้ยเศียรพญำนำคอนัเป็นท่ีเคำรพสักกำระของชำวบำ้นท่ีมำเก็บรังนกนำงแอ่นบนเกำะแห่งน้ี แวะเท่ียวชมหำดลิง 
หำดเล็กท่ีสวยงำมของเกำะพีพีเล และบนเกำะมีลิงอำศยัอยูจ่  ำนวนมำก ผำ่นชม “ อ่าวมาหยา” หรือ “Movie Island ” (*
ปิดใหเ้ขำ้ชม) อ่ำวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของหมู่เกำะแห่งน้ีเป็นอ่ำวท่ีมีลกัษณะโคง้เวำ้เขำ้ไปดำ้นในเป็นรูปเหมือนพระจนัทร์
คร่ึงเส้ียวน ้ ำทะเลท่ีน่ีสีเขียวสดใสหำดทรำยสีขำวเนียมนุ่มทอดตวัไปตำมแนวของเวิ้งอ่ำวในอดีตเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์เร่ือง เดอะบีช “TheBeach” จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น ำคณะเขำ้สู่ อ่ำวปิเละ ลำกูน Pileh Lagoon  อีกหน่ึง
จุดมุ่งหมำยท่ีใคร ๆ ก็อยำกไปเยอืนใหไ้ดซ้กัคร้ังในชีวติ อ่ำวปิเละแห่งน้ี เป็นอ่ำวท่ีมีลกัษณะเวิง้ขนำดใหญ่และมีภูเขำ 
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หินปูนท่ีมีหนำ้ผำสูงชั้นห้อมลอ้ม น ้ ำทะเลมีสีเขียวสวยงำมดัง่มรกต นอกจำกกำรมำช่ืนชมควำมสวยงำมของธรรมชำติ
ท่ีอ่ำวปิเละ ลำกูนแห่งน้ีแลว้ ถำ้หำกคุณเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในกำรด ำน ้ำชมปะกำรังดว้ยแลว้ละก็ ตอ้งหำ้มพลำดเป็นอยำ่งยิง่ 
น ำคณะออกเดินทำงไปยงั เกาะไข ่เพื่อชมควำมงำมของเกำะไข่ท่ีมีชำยหำดสวยงำม ทรำยละเอียดขำวรอบเกำะ ท่ำน
สำมำรถเล่นน ้ำหรือเลือกพกัผอ่นบนชำยหำดตำมอธัยำศยั  เดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือ จ.ภูเก็ต พร้อมควำมประทบัใจ 

ค ่ำ  อำหำรม้ือค ่ำอิสระตำมอธัยำศยั(ไม่รวมอำหำร) น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั ( เรำมีใหเ้ลือก กรุณำเลือกทำ้ยโปรแกรม) 
พกัท่ี:Marriott Merlin Beach/ cape sienna/Amari Phuket /ใกล้เคียง5ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  ภเูกต็-สะพานสารสนิ-ลอ่งอา่วพงังา SPEEDBOAT -เกาะปนัหย ี
                                   เขาพงิกนั-เขาตาป-ูกะนมสาว-ถ า้ลอด-สนามบนิภเูกต็                                   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมท่ีพกั /  พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น ำสมำชิกออกเดินทำงสู่พงังำ 
 น ำคณะออกเดินทำงท่องเท่ียว  “ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ” Phang-Nga Bay อุทยำนแห่งชำติอ่ำวพงังำ มีเน้ือท่ีทั้งหมด

ประมำณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมในทอ้งท่ีอ ำเภอตะกัว่ทุ่ง อ ำเภอเมือง อ ำเภอเกำะยำว  เป็น
อุทยำนแห่งชำติประเภทชำยฝ่ังทะเลมีควำมงดงำมของทิวทศัน์ ชำยฝ่ัง และทิวทศัน์เหนือผิวน ้ ำ อุดมสมบูรณ์ดว้ยป่ำ
ชำยเลน “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงาโดยเรือเร็ว SPEEDBOAT ”  
ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชมควำมหลำกหลำยของทศันียภำพท่ีท่ียงัคง
ควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ น ำสมำชิกเดินทำงสู่  “ ถ ้าลอด ”  ซ่ึงเป็นถ ้ ำทำง
ทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน ำท่ำนล่องเรือเขำ้ชมควำมสวยงำม 
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ภำยในท่ีมีขนำดกวำ้ง 20 เมตร ยำวประมำณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตำบนเพดำนถ ้ ำสวยงำมมำกให้ท่ำนได้
ถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้ำปำกถ ้ ำ น ำชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขำหินปูน 
รูปร่ำงประหลำดมีลกัษณะคลำ้ยสุนขัจีนก ำลงัหมอบ สำมำรถมองเห็นส่วนหวั 
ล ำตวั และหำงเป็นพู่สวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ “ เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” 
James Bond Island สัญลักษณ์อนัโดดเด่นของอุทยำนซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็น
ฉำกสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่
โลก ใหท้่ำนไดเ้ดินเท่ียวชมเกำะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรำยขำวสะอำด น ้ำทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

เท่ียง  อำหำรม้ือกลำงวนัอิสระบนเกำะปันหย ีพร้อมชมควำมสวยงำมของหมู่เกำะนอ้ยใหญ่อ่ำวพงังำ 
บ่ำย เดินทำงกลบัสู่ฝ่ังแวะเท่ียวชม  เขาเขียน3,000ปี  ซ่ึงใตผ้นงัเขำลูกน้ีเป็นบริเวณท่ีมีภำพเขียนสีโบรำณมำกมำย อำทิเช่น 

ภำพคน , ภำพเคร่ืองมือจบัสัตว ์, ภำพปลำ และสัตวช์นิดต่ำง ๆ ซ่ึงทำงกรมศิลปำกร
ได้เคยมำท ำกำรศึกษำ แล้วสันนิษฐำนว่ำภำพวำดดงัก ล่ำวเป็นภำพวำดจำกฝีมือ
มนุษยท่ี์มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 3,000 ปีมำแลว้ *การชมภาพที่เขาเขียนอยู่ที่สภาพน ้าข้ึน
น ้าลงในต่ละวัน ว่าเรือจะสามารถเข้าไปชมได้หรือไม่ อยู่ที่ดุลพินิจของคนขับเรือ 

หากชมไม่ได้ เราขอตัดการไปชมเขาเขียน เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน 
แวะซ้ือของฝากพร้อมน าท่านส่งสนามบินภูเกต็หรือโรงแรมทีพ่กั...ขอบคุณทีใ่ช้บริการ END OF SERVICES  

 PACKAGE PHUKET PHIPHI 3DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ในกำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ 
และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง โดยทำง World traveler agency . จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 6. 
 

PACKAGE TOUR เกาพีพ-ีภเูกต็-พงังา3วนั(พกัภเูกต็2คนื) *ไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย03-12สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจอง
โรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
ธันวาคม2564-พฤษภคม65 

LOCATION ระกบัดาว ราคาต่อ1ท่าน 
เดินทางช่วง
วันหยุดจ่าย
เพ่ิม+ 

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

DARA HOTEL เมืองภูเก็ต  7,500 +1,000 สอบถาม 

   IBIS HOTEL ป่าตอง หาดป่าตอง  7,900 +1,500 สอบถาม 

PATONG RESORT หาดป่าตอง  7,900 +2,000 สอบถาม 

KALIMA HOTEL หาดป่าตอง  8,500 +2,500 สอบถาม 

FOUR POINT BY SHERATON หาดป่าตอง  8,900 +3,000 สอบถาม 

CAPE SEINA HOTEL หาดกมลา  8,900 +3,000 สอบถาม 

AMARI HOTEL หาดป่าตอง  10,500 +4,000 สอบถาม 
MARIOTT HOTEL MERLIN 
BEACH 

หาดป่าตอง  11,500 +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 
เง่ือนไขกำรยกเลิก 
• 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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หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ในกำรเดินทำง 
กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   


