FTT2064 ภูเก็ต พีพี มานี่ มีแต่ฟินส์ 3วัน 2คืน

บินด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ2300
VZ311

BKK(สุวรรณภูมิ) – HKT(ภูเก็ต)
HKT(ภูเก็ต) – BKK(สุวรรณภูมิ)

13.25 – 14.55
20.00 – 21.30

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดฉลอง – ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า PHUKET OLD
TOWN – แหลมพรหมเทพ
(-/L/D)
11.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET
JET) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
เทีย่ ง รับประทานอาหาร แบบ SET BOX
13.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่
VZ2300 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
14.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
15.20 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
---------------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว -------------------------------จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึน้ ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 19 เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในจังหวัดภูเก็ต นาท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก้ ่อตัง้ วัด
ฉลอง เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้ สองเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากมีช่อื เสียงทางด้านการปรุง

ยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสูก้ บั พวกชาวจีน (อัง้ ยี่) กรรมกรเหมืองแร่ท่ไี ด้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปี พ.ศ.
2419 เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงาม มีมหาธาตุเจดียท์ ป่ี ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า มีงดงามเป็ นอย่าง
ยิง่

พาท่านเดินทางไปเช็คอินสวยๆที่ PHUKET OLD TOWN ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส
หลากหลายสีสนั ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลังไหลเข้
่
า
มาในภูเก็ตเพื่อทาเหมืองแร่ ทาให้เกิดเป็ นตึกที่มกี ารผสมผสานทัง้ ฝั ง่ ตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคาร
สวยๆ ทีค่ วรไปก็มมี ากมาย และทีห่ า้ มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาทีต่ งั ้ ตระหง่านสวยงามนัน่ เอง โดยย่านเมือง
เก่านี้จะสวยงามทัง้ กลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอัน
เป็ นเสน่หท์ างประวัตศิ าสตร์ของเมืองภูเก็ต
นาท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น จัดเป็ นหนึ่งในจุดชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดใน
เมืองไทย เป็ นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นแหลมโค้งไล่

ระดับทอดตัวสูท่ อ้ งทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลทีข่ น้ึ แทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าทีพ่ ดั พลิว้ ด้านขวาเป็ นหาด
ในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็ นหาดเล็กๆ โดยทัวไป
่ นักท่องเทีย่ วไม่ว่าจะเที่ยวหรือ
พักทีห่ าดใด พอช่วงใกล้เย็นพากันมาชมพระอาทิตย์ตกทีแ่ หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่ วในวันทีอ่ ากาศดี ท้องฟ้ าเปิ ด
มีเมฆน้อย บรรยากาศพระอาทิตย์ตกทีแ่ หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูรอ้ นมีทุ่งหญ้าสีทองขึน้ ปกคลุม
สวยงามมาก มองเห็นเกาะแก้วน้อย เกาะแก้วใหญ่และเกามัน ส่วนในฤดูฝนจะเป็ นสีเขียว รอบๆ แหลมพรหมเทพ
เป็ นโขดหินขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเห็นฟองคลื่นสีขาว กระทบโขดหินอย่างงดงาม อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY2 SPEED BOAT ทัวร์เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – เกาะไข่
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่ นแทน)
07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่
เช้า

(B/L/-)

เดินทางถึง ท่าเรือ SPEED BOAT ทาการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดาน้ า มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง
พร้อมฟั งบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.30 ออกเดินทางจาก ท่าเรือ ไปยัง เกาะไข่
10.00 เดินทางถึง เกาะไข่ เพือ่ ดาน้าดูปะการังทีส่ วยงามและฝูงปลาหลากสีสนั หรือเพียงพักผ่อนบนชายหาด ออกจากเกาะ
ไข่ไป เกาะพีพีดอน เพือ่ เทีย่ วชมที่ MONKEY BEACH คุณสามารถถ่ายรูปกับลิง แต่อย่าเข้าใกล้เกินไป
เทีย่ ง รับประทานอาหาร แบบปิ กนิ ก
หลังอาหารกลางวันคุณสามารถเพลิดเพลินบนชายหาด สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด
และช้อปปิ้ งของทีร่ ะลึก จากนัน้ มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพีเล เตรียมกล้องของคุณให้พร้อม เพลิดเพลินไปกับการเทีย่ วชมที่
ถ้าไวกิ้งและกระโดดลงทะเลปิ เล จากนัน้ ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
หลังจากถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง THE BEACHในปี ค.ศ.1999 พักผ่อนและเพลิดเพลินในหนึ่งใน
สถานทีท่ ส่ี วยทีส่ ุดในโลก! (หากเป็ นช่วงอุทยานประกาศปิ ด จะไม่ได้ขน้ึ หาด ทางเรือจะแล่นให้ชมวิวแทน)

17.00 เดินทางกลับถึง ท่าเรือ ได้เวลาอันสมควรพาท่านกลับทีพ่ กั เพือ่ ผักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่า
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : แพคเกจการดาน้ าชมความสวยงามของปะการัง ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม กรณี
ไม่สามารถดาน้ าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี
เนื่อ งจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัว แทนแล้ว ทัง้ หมด และอาจมี การปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้เพือ่ คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY3 ภูเก็ต - พังงา - ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศุลกากร - ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา –
ถา้ ลอด – เขาพิ งกัน - เขาตาปู เกาะเจมส์บอนด์ – เกาะปันหยี – จุดชมวิ วเสม็ดนางชีบูทีค – ร้าน
ของฝากคุณแม่จู้ – ท่าอากาศยานภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่ นแทน)
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดพังงา เป็ นจังหวัดทีม่ ภี ูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็ นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้เดินทางสู่
ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร นาท่านล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา ชม
ทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะทาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มรี ูปร่างแปลกตา ชมพื้นที่ป่าชายเลนผืน
ใหญ่ทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็ นป่ าชายเลนกว้างใหญ่ทส่ี ุดของประเทศไทยในปั จจุบนั พืน้ ทีข่ องอุทยาน
แห่งชาติประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน้ าของป่ าชายเลน นาท่านนังเรื
่ อผ่านไป
ยัง ถา้ ลอด เป็ นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็ นถ้าทะเลทีก่ าเนิดจากแรงกัดเซาะของคลื่นทะลุทุลวงจนเป็ นโพรง ปากถ้า
กว้างประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหนิ งอกหินย้อยบนเพดานถ้าทีส่ วยงาม สามารถนังเรื
่ อลอดผ่านถ้าเข้าออกได้
ทัง้ สองด้าน เรือขนาดเล็กสามารถแล่นผ่านได้แต่จะลอดถ้าได้เฉพาะช่วงทีน่ ้าลงเท่านัน้

จากนัน้ ล่องเรือมาที่ เขาตาปู เขาพิ งกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อขึ้นจากเรือแล้วหันหน้ามองกลับไปจะสามารถ
มองเห็นผืนน้าสีเขียวกับเขาตะปูทม่ี องเห็นจากบนเกาะเป็ นภาพทีส่ วยงาม นาท่านถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ เขาตาปู
หรือเกาะตาปู หรือเกาะเจมส์บอนด์เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็ นแท่งหินใหญ่ปักอยู่ ในทะเลบริเวณ
ปากอ่าวพังงาเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ า นอกจากนี้ยงั
เป็ นสถานที่มภี าพยนตร์ฮอลลีวูดมาถ่ายทาในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปื นทอง (THE MAN
WITH THE GOLDEN GUN) และได้รบั การขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า JAMES BOND ISLAND นักท่องเทีย่ วสามารถ
ชมเขาตะปูไ ด้ร ะยะไกลจากเรือ หรือ ชมจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน และไม่ส ามารถขึ้นไปบนเกาะได้ ทาง
เจ้าหน้าทีอ่ ุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเทีย่ วล่องเรือเข้าไปดูเขาตะปูใกล้ๆโดยเด็ดขาด เนื่องจากส่วนทีจ่ มอยู่ใต้ทะเล
ถูกน้ าทะเลกัดเซาะเป็ นเวลานานและมีขนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะล้มลงมาได้และเพื่อป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้น
เขาพิ งกัน ภูเขาหินขนาดใหญ่กลางทะเลในบริเวณอ่าวพังงา มีลกั ษณะพิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใด
ทัง้ สิน้ โดยมีลกั ษณะเป็ นภูเขาสองลูกทีแ่ นบยึดติดกัน เป็ นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตนี เขา เกิดจากการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลก คือภูเขาแตกออกเป็ นแนวตัดตรงและทรุดตัวต่าลง ฐานเคลื่อนออกจากแนวเดิมเล็กน้อยเป็ นเหตุให้

แท่งหินซีกทีแ่ ตกออกตัง้ เอียงพิงภูเขาลูกเดิมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายถูกของมีคมตัดเป็ นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตนี เขาแต่ยงั
ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันกลับถูกปล่อยให้ยงั คงแนบชิดติดกันจนถูกเรียกว่า เขาพิงกัน

สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่เกาะปันหยี
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี
บ่าย เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ า ชื่อนี้มที ม่ี าเนื่องจาก“โต๊ะบาบู” ผูน้ าชาวอินโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปี ก่อน เมื่อมา
เจอเกาะปั นหยีได้ขน้ึ ไปปั กธงให้พรรคพวกทีอ่ พยพ มาด้วยกันรูว้ ่าเป็ นสถานที่ เหมาะสมทีจ่ ะตัง้ บ้านเรือน คาว่า “ปั น
หยี” แปลว่า “ธง” มีลกั ษณะเป็ นหมู่บา้ นทีต่ งั ้ เรียงราย อยู่บนทะเลมีทด่ี นิ นิดเดียวซึง่ เอาไว้เป็ นที่ สร้างมัสยิดและกุโบว์
ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทัง้ หมดด้านหน้ าของหน้าผาหินปูนเหนือน้ าทะเล
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาประมงพื้นบ้าน บนเกาะปั นหยีนัน้ มีทงั ้ โรงเรียน สถานีอนามัย มัสยิด ร้านค้า
ร้านอาหาร และร้านขายของทีร่ ะลึกมากมาย และเป็ นแหล่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วจากทัวโลกมาแวะเยี
่
ย่ ม ชมมีสนิ ค้าที่ระลึก
จาหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผ้าบาติก สร้อย กาไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยังมีผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
อีก เช่น น้ าพริกกุ้งเสียบ กะปิ และเป็ นจุด พักทานอาหาร นักท่องเที่ยวมักนิยมมาทานอาหารกลางวันที่เกาะปั นหยี
นาท่านกลับสู่ท่าเรือ อีกหนึ่งความ UNSEEN บนเกาะปั นหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ า แห่งเดียวในประเทศไทย ซึง่
ได้รบั แรงบันดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตัง้ ใจของเด็กๆในชุมชน และประสบ

ความสาเร็จคว้าแชมป์ ฟุตบอลหลายรายการเลยทีเดียว ทาให้สนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็ นทีเ่ ทีย่ วไฮไลท์ของ
เกาะปั นหยีอกี ด้วย
จากนัน้ เดินทางสู่ จุดชมวิ วเสม็ดนางชี อยู่บา้ นเสม็ดนางชี เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดจุดหนึ่ง ทีม่ ชี ่อื เสียงของจังหวัด
พังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม จุดวิวมี 2 จุด จุดแรกคือ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่ง
เป็ นจุดชมวิวดัง้ เดิมที่เ ปิ ดตัว เสม็ดนางชี จะอยู่ถึงก่อนเสม็ดนางชี บูติค เล็กน้อย ข้างบนมีจุดชมวิวและที่พกั ใน
รูปแบบเต้นท์ให้บริการ ถัดจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีไปประมาณ 100 เมตร คือ จุดชมวิ วของเสม็ดนางชีบูตคิ ซึ่ง
ให้บริการในรูปแบบที่พกั ทัง้ แบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพ
บริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ ทัวร์นาท่านชมวิว จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทคี อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตาม
อัธยาศัย

นาท่านแวะซื้อของฝากกันที่ ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึน้ ชื่อมากมายหลายอย่าง เช่น น้าพริก
กุง้ เสียบตาสด,แกงไตปลา,ขนมเต้าส้อ เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
20.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เทีย่ วบินที่ VZ311ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
06 - 08 มกราคม 2564
10 – 12 มกราคม 2564
13 – 15 มกราคม 2564
16 – 18 มกราคม 2564
20 – 22 มกราคม 2564
22 – 24 มกราคม 2564
24 – 26 มกราคม 2564
26 – 28 มกราคม 2564
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2564
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2564
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2564
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564
06 – 08 มีนาคม 2564
09 – 11 มีนาคม 2564
14 – 16 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
9,999
9,999
9,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
9,999
11,999
10,999
9,999
10,999
9,999
9,999

พักเดี่ยว
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

16 – 18 มีนาคม 2564
18 – 20 มีนาคม 2564
21 – 23 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564
26 – 28 มีนาคม 2564
04 – 06 เมษายน 2564
08 – 10 เมษายน 2564
18 – 20 เมษายน 2564
21 – 23 เมษายน 2564
24 – 26 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
27 – 29 เมษายน 2564

9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
11,999
9,999
9,999
9,999
10,999
9,999
9,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้ องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม อันเนื่อ งจากฤดูกาล สภาพภูมิอ ากาศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ
เรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชัวคราว
่
หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิ น ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

