
 

 

 

 

 

THD05 ภูเก็ต-พังงา หลงเสน่ห์ทะเลใต้ 

3วัน 2คืน 



 

 

บินด้วยสายการบิน นกแอร์ NOK AIR (DD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

DD7502 DMK(กรุงเทพ) – HKT(ภูเก็ต) 09.30 – 10.55 
DD7515 HKT(ภูเก็ต)- DMK(กรุงเทพ) 18.00 – 19.15 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบนิได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **  

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ้ารถบัส ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

 

 
 
 
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน นก

แอร์(NOK AIR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเพือ่รับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และ
มัคคุเทศก์คอยให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิด
ให้ท้าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์(NOK AIR) 

เท่ียวบินท่ี DD7502 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาที  **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนัก

DAY 1 

(กรุงเทพฯ) ดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – พังงา – เขาพิงกัน – เขาตะปู – ถ ้าลอด – เกาะ

ปันหยี – เขาหมาจู – ป่าตอง ภูเก็ต          (-/L/D) 



 

ไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้้าหนักกระเป๋าเกินท่าน

ต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์(NOK AIR) เท่ียวบิน

ท่ี DD7502 หลังจากนั้นตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พาคณะออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ โดยรถตู้

ปรับอากาศ VIP  (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง ) 

11.15 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านท่าด่าน เพื่อเดินทางโดยเรือไปยัง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีความ

งดงามของทิวทัศน์ชายฝ่ัง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ํา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่ง

ขยายพันธุ์สัตว์น้ํา มากมาย ซึ่งอุทยานฯแห่งนี้จะอยู่ใน เวิ้งอ่าว พังงา ท่ีเต็มไปด้วยเกาะหินปูน ซึ่ง

สวยงามด้วยรูปลักษณ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  

แวะชม เขาพิงกัน หรือเขาพิงกันกานต์ มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงา เขาพิงกันมีช่ือ

เรียกตามลักษณะธรรมชาติท่ีพบ อันประกอบด้วยภูเขาสองลูกต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 

โดยมีหาดทรายเช่ือมต่อระหว่างภูเขาท้ังสอง ซึ่งเป็นความโดดเด่นของเขาพิงกันเป็นภูเขาท่ีมีลักษณะ

พิเศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดท้ังส้ิน โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกท่ีแนบยึดติดกัน เป็นแนว

เส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา ผู้คนพากันสันนิษฐานว่าในอดีตเขาพิงกันเป็นภูเขาลูกเดียวกัน แต่ได้ถูก

ฟ้าผ่าหรือสายฟ้าฟาดจนแยกภูเขาดังกล่าวออกเป็นสองลูก  



 

    

 

แวะชม เขาตะปู มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดมหึมาปักโดดเด่นอยู่ในทะเล ต้ังอยู่ใกล้ๆ กับเขาพิง

กันอยู่กลางน้ํา  ซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะมองเห็นเขามีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอก

ลึกลงไปในน้ํา เขาตะปูเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท่ัวโลกในนามของ เกาะเจมส์บอนด์ (James 

Bond Island) เนื่องจากเกาะนี้เคยเป็นสถานท่ีถ่ายทําฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Man 

with the Golden Gun 



 

 

จากนั้น ล่องเรือผ่าน ถ้้าลอด ลักษณะเป็นถ้ําหินขนาดใหญ่ มีโพรงหินขนาดใหญ่คล้ายถ้ําทะลุ

ออกท่ีกําเนิดจากแรงกัดเซาะของคล่ืนจนเป็นโพรง ด้านหนึ่งของภูเขาสามารถแล่นเรือลอด

โพรงหรือถ้ําได้ ภายในโพรงหรือถ้ําเพดานท่ีประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาและ

สวยงาม  



 

 

นําท่านแวะชม เกาะปันหยี เกาะปันหยีเป็นจุดหนึ่งท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็น

จํานวนมาก ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม หมู่บ้านกลางน้ํา ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทําประมง พื้นท่ีเกาะปันหยีมีจํานวนจํากัด ทําให้ต้องสร้างบ้านเรือน ร้านค้า และโรงเรียน

ในน้ํา ทําให้ในช่วงเวลาน้ําขึ้น แลดูเหมือนว่าหมู่บ้านปันหยีลอยอยู่กลางท้องทะเล นั่นเป็น

เพราะบ้านเรือนเหล่านั้น ถูกสร้างยกระดับให้พ้นการขึ้น-ลงของน้ําทะเล ซึ่งสร้างอยู่บนเสาท่ีปัก

ในเลนมาต้ังแต่อดีต หนึ่งจุด Landmark ของเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลกลางทะเล ท่ีลอย

อยู่บนผืนน้ํา และทิวทัศน์เบื้องหลังท่ีเป็นเขาและเกาะเล็ก ๆ  กลางทะเล ท่ีสร้างขึ้นจากด้วย

ไอเดียจากชาวประมงบนเกาะโดยท่านสามารถเลือกซื้อของท่ีระลึก 



 

 

แวะชม เขาหมาจู  เป็นภูเขาหินมีลักษณะเด่นคล้ายรูปสุนัขแบ่งเป็นส่วนหัว ลําตัวและหางเป็นพู่ 

 



 

เดินทางกลับไปยัง ท่าเรือบ้านท่าด่าน จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง จังหวัดภูเก็ต 

ค่้า บริการอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร  

พักที่  โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือเพชรภูมิ(เกาะสิเหร่) เพือ่เตรียมความพร้อม รับฟังข้อมูลการเดินทาง และรัก

อุปกรณ์ดําน้ํา 

เดินทางออกจากท่าเรือสู่ เกาะไม้ท่อน เกาะท่ีได้รับการขนานนามว่า มัลดีฟเมืองไทย เพื่อดําน้ํา ชมความ

สวยงามของปะการัง และชมฝูง ปลาโลมา ท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติบริเวณรอบเกาะไม้ท่อน (*บางวัน

อาจไม่เจอโลมาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ*) 

DAY 2 

ท่าเรือเพชรภูมิ (เกาะสิเหร่) – เกาะไม้ท่อน - เกาะราชา – เกาะเฮ – แหลมพรหมเทพ (B/L/D) 



 

  

  

นําท่านเดินทางสู่ เกาะราชา หรือ "เกาะรายา" ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต โดยเกาะราชาใหญ่และ

เกาะราชาเล็ก เกาะราชาใหญ่ ประกอบด้วย 5 อ่าว คืออ่าวตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, 

อ่าวหลา และอ่าวขอน โดยแหล่งดําน้ําท่ีมีช่ือเสียงคือบริเวณ "อ่าวสยาม" ส่วนเกาะราชาน้อย อยู่ห่าง

จากเกาะราชาใหญ่ประมาณ 11 กิโลเมตร และจะต่างจากเกาะราชาใหญ่ตรงท่ีมีโขดหินมากกว่าชายหาด 

จึงไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ําแต่เหมาะสําหรับนักท่องเท่ียวที่อยากดําน้ําลึก 



 

 

ออกเดินทางสู่ เกาะเฮ  เป็นอีกหนึ่งเกาะยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะเล็กๆแห่งนี้มีหาดทรายอัน

ขาวละเอียด มีปะการังน้ําต้ืนท่ีถือได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ น้ําทะเลใส มีฝูงปลาน้อยใหญ่หลากสีสันสวยงาม 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง (Lunch Box) 

หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดบานาน่าบีช เกาะเฮ มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจบนเกาะเฮ อาทิเช่น 

Parasailing, Banana Boat, Sea walker เป็นต้น 

หลังจากนั้นเดินทางกลับเข้าฝ่ังไปยัง ท่าเรือเพชรภูมิ  

นําท่านเดินทางไป แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ตและ

เป็นจุดท่ีใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต แหลมพรหมเทพ 

มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลท่ีขึ้นแทรกอยู่เรียงราย 

ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ 



 

 

ค่้า บริการอาหารค้่า ณ ร้านอาหาร  

พักที่  โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปยัง วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ไม่มี

บันทึกแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีช่ือปรากฏในหลักฐานบันทึกรัชกาลท่ี 3 และต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปล่ียนช่ือเป็น วัดไชยธาราราม เนื่องด้วยมีประวัติความ

DAY 3 

วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) – จุดชมวิวเขาขาด - ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส - วัดพระใหญ่ -

วัดพระทอง – ร้านคุณแม่จู้ –  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต   (B/L/-) 



 

เป็นมายาวนาน และมีความสวยงามท่ีสุดในภูเก็ต วัดแห่งนี้มีช่ือเสียงจากความศักด์ิสิทธิ์ของ หลวงพ่อ

แช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง และเป็นท่ีเคารพของชาวภูเก็ตและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย   เล่า

กันว่า ในขณะท่ีหลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นท่ีพึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค เนื่องจากท่านเป็น

พระท่ีมีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวัด คือ 

พระมหาธาตุเจดีย์ ท่ีต้ังเด่นตระหง่านอยู่ในวัด  

 

นําท่านสู่ จุดชมวิวเขาขาด เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง จุดชมวิวเขาขาดเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่ง 

ของเมืองภูเก็ตท่ีมีจุดชมวิวมากมาย แต่มีเพียง ไม่กี่แห่งท่ีสามารถชมวิวได้ 360 องศา โดยรอบ บริเวณหอ

ชมวิวเขาขาดมี ทัศนียภาพ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ใน มุมสูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ถึง 360 องศา ดึงดูดใจ

นักท่องเท่ียวให้เข้าเท่ียวชมและสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ ตระการตาแห่ง ท้องทะเลอันดามัน และความ

สวยงาม ของ ทิวทัศน์ รอบเกาะภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลอง แหลมพันวา เกาะสิเหร่ รวมถึงตัวเมืองภูเก็ต 



 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส เท่ียวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสใน

ย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยท่ีชาวจีนและชาวตะวันตกหล่ังไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทํา

เหมืองแร่ ทําให้เกิดเป็นตึกท่ีมีการผสมผสานท้ังฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว  รวมท้ังร้านค้า 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก  ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค ปัจจุบันบ้านเรือนและอาคารหลายหลัง มีการทาสีใหม่ แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ 



 

 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

นําท่านเดินทางไปสู่ วัดพระใหญ่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเท่ียว ลักษณะ

เด่นของพระใหญ่ จุดเด่นของวัดนี้ คือมี  “พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี”หรือท่ีชาวภูเก็ตเรียกกันว่า พระใหญ่ 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดโดย

มีนัยสําคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวและความหวัง 



 

 

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดพระทอง (วัดพระผุด) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตท่ีมาของช่ือ 

“วัดพระผุด” มาจากท่ีวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปท่ีโผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพล

มาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามท่ีจะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้อง

ละความพยายาม  ต่อมาได้นําทองหุ้มพระพุทธรูป ท่ีผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน 

ในวัดพระทอง นอกจากจะมีพระผุดเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดแล้วยังมี พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นท่ีเก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์การทําเหมืองแร่ รองเท้าของชาว

จีนในสมัยก่อน 



 

  

นําท่านเดินทางสู่ ร้านคุณแม่จู้ เป็นร้านของฝากเจ้าแรกในจังหวัดภูเก็ต อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและ

ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย ครัวแม่จู้มีสินค้ามากมายได้แก่ น้ําพริกภูเก็ต อาหารขบเค้ียว ขนมพื้นเมือง ผลไม้

อบแห้ง และสินค้าแนะนําคือ น้ําพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วย

ประกาศนียบัตรมากมาย ได้แก่ การรับรอง ISO 9001, มาตรฐาน GMP, ฮาลาล และผลิตภัณฑ์ยังได้รับการ

รับรองเป็น OTOP 5 ดาว อีกด้วย 

      

16.00 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน นกแอร์ (NOK 

AIR) เท่ียวบินท่ี DD7515 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่

เกิน 15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. หากน้้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสีย

ค่าบริการเพิ่มตามจริง** 

19.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์(NOK AIR) เท่ียวบินท่ี DD7515 โดยสวัสดิภาพ

พร้อมความประทับใจ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

 

อัตราค่าบริการ  

วันที่เดินทาง ราคาพัก 2-3 ทา่น
ละ 

ราคา 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

29 - 31 ธันวาคม 2563 15,999 2,500 
30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 64 16,999 3,000 

31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64 16,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 16,999 3,000 

  **ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อส้าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7 วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียว
ใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  



 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรม
ท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสําคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
 
 



 

เง่ือนไขการจอง 
- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําใน

วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงิน
ตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ 
นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่ง
จํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัท

กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง

บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  



 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 

(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อ

ทําการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลา

เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ กรณี

ท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน

ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ

เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอน

ให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  



 

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก

บัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง

ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระ

ค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่

กับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็น

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

 

 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


