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บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

VZ2300 BKK(สวุรรณภมิู) – HKT(ภเูกต็) 13.25 – 14.55 
VZ311 HKT(ภเูกต็) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.00 – 21.30 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานภเูกต็ – วดัฉลอง – ถ่ายรปูย่านเมืองเก่า PHUKET OLD 
TOWN – แหลมพรหมเทพ                                                                          (-/L/D)                   

11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) 

โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และ

มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการ

เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร แบบ SET BOX 

13.25    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่ 

VZ2300 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภูเกต็ 
15.20 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัฉลองหรือวดัไชยธาราราม เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของจงัหวดัภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัภูเก็ต น าท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตัง้วดัฉลอง 
เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพอ่ทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมชีื่อเสยีงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร 
และช่วยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสูก้บัพวกชาวจนี (อัง้ยี่) กรรมกรเหมอืงแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่ว งปีพ.ศ. 2419 เป็นวดัที่มี
ความสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่างยิง่ 
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พาท่านเดินทางไปเช็คอินสวยๆที่  PHUKET OLD TOWN  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส 
หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึ่งตกึเหล่านี้ถูกสร้างในสมยัที่ชาวจนีและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาใน
ภูเกต็เพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝัง่ตะวนัตกและตะวนัออกอย่างลงตวั อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็
มมีากมาย และที่ห้ามพลาดคอืไปถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาที่ตัง้ตระหง่านสวยงามนัน่เอง โดยย่านเมอืงเก่านี้จะสวยงามทัง้
กลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทาง
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงภูเกต็ 
น าท่านเดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเยน็ จดัเป็นหนึ่งในจุดชมอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงไทย 
เป็นแหลมทีอ่ยู่ใต้สุดของเกาะภูเกต็ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสูท่อ้ง
ทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตามตน้หญ้าทีพ่ดัพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั สว่น
ดา้นซ้ายจะมองเหน็หาดในยะซึ่งเป็นหาดเลก็ๆ โดยทัว่ไป นักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่วหรอืพกัทีห่าดใด พอช่วงใกลเ้ยน็พา
กนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวนัทีอ่ากาศด ีทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆน้อย บรรยากาศพระอาทติย์
ตกที่แหลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดูร้อนมทีุ่งหญ้าสทีองขึ้นปกคลุมสวยงามมาก มองเหน็เกาะแก้วน้อย 
เกาะแกว้ใหญ่และเกามนั สว่นในฤดฝูนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลื่นลมแรงจะเหน็
ฟองคลื่นสขีาว กระทบโขดหนิอย่างงดงาม อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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DAY2 SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพีพี –  อ่าวมาหยา – เกาะไข่                                (B/L/-)            
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
07.30 ออกเดนิทางสู ่ท่าเรือ ทวัรเ์กาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ 
 เดนิทางถงึ ท่าเรือ SPEED BOAT ท าการเชค็อนิและรบัอุปกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์ 
09.30 ออกเดนิทางจาก ท่าเรือ ไปยงั เกาะไข่ 
10.00 เดนิทางถงึ เกาะไข่ เพือ่ด าน ้าดูปะการงัทีส่วยงามและฝงูปลาหลากสสีนัหรอืเพยีงพกัผ่อนบนชายหาด ออกจากเกาะไข่ไป 

เกาะพีพีดอน เพือ่เทีย่วชมที ่MONKEY BEACH คุณสามารถถ่ายรปูกบัลงิ แต่อย่าเขา้ใกลเ้กนิไป 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนิก 
 หลงัอาหารกลางวนัคุณสามารถเพลดิเพลนิบนชายหาด สามารถพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยับนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ป

ป้ิงของที่ระลกึ จากนัน้มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล เตรยีมกล้องของคุณให้พร้อม เพลดิเพลนิไปกบัการเที่ยวชมที่ถ ้าไวกิ้งและ
กระโดดลงทะเลปิเล จากนัน้ล่องเรอืชมอ่าวเลาะซะมะ และอ่าวมาหยา อ่าวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หลงัจากถูกใช้เป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง THE BEACHในปี ค.ศ.1999 พกัผ่อนและเพลดิเพลนิในหนึ่งในสถานที่ทีส่วยทีสุ่ดในโลก! 
(หากเป็นช่วงอุทยานประกาศปิด จะไม่ไดข้ึน้หาด ทางเรอืจะแล่นใหช้มววิแทน) 

 
17.00 เดนิทางกลบัถงึ ท่าเรือ ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านกลบัทีพ่กัเพือ่ผกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่เหมาะสม กรณีไม่

สามารถด าน ้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี 
เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแล้วทัง้หมด และอาจมีการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้เพือ่ค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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DAY3 ภเูกต็ - พงังา - ท่าเรือสรุะกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าด่านศลุกากร - ล่องเรือเท่ียวอ่าวพงังา – ถ า้
ลอด – เขาพิงกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปันหยี – จดุชมวิวเสมด็นางชีบูทีค – ร้านของ
ฝากคณุแม่จู้ – ท่าอากาศยานภเูกต็ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                             (B/L/-) 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัพงังา เป็นจงัหวดัทีม่ภีูเขาสลบัซบัซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต้เดนิทางสู ่ท่าเรือ
สุระกลุ (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศลุกากร น าท่านล่องเรือเท่ียวอุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา ชมทวิทศัน์ของ
อ่าวพงังาที่จะท าท่านตื่นตาตื่นใจไปกบัหน้าผาหนิและเกาะที่มรีูปร่างแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญ่ที่มคีวามอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลนกวา้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบนั พื้นที่ของอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ย
เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน น าท่านนัง่เรอืผ่านไปยงั ถ า้ลอด เป็นภูเขา
ลกัษณะเกาะทะลุ เป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนิดจากแรงกดัเซาะของคลื่นทะลุทุลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สงู 
40 เมตร มหีนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าทีส่วยงาม สามารถนัง่เรอืลอดผ่านถ ้าเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเลก็สามารถ
แล่นผ่านไดแ้ต่จะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะช่วงทีน่ ้าลงเท่านัน้ 

 
จากนัน้ล่องเรอืมาที ่เขาตาปู  เขาพิงกนั อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เมื่อขึน้จากเรอืแลว้หนัหน้ามองกลบัไปจะสามารถมองเห็น
ผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปทูีม่องเหน็จากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าท่านถ่ายภาพเชค็อนิรปูสวยๆ เขาตาป ูหรอืเกาะตาปู 
หรอืเกาะเจมสบ์อนด์เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยู่ในทะเลบรเิวณปากอ่าวพงังาเมื่อมอง
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จากระยะไกลจะเหน็เป็นลกัษณะคลา้ยกบัตะปขูนาดยกัษ์ถูกตอกลกึลงไปในน ้า นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลี
วูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (THE MAN WITH THE GOLDEN GUN) และ
ไดร้บัการขนานนามอกีชื่อหนึ่งว่า JAMES BOND ISLAND นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปูไดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชม
จากสนัดอนของเกาะเขาพงิกนั และไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้ ทางเจา้หน้าทีอุ่ทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรอื
เขา้ไปดเูขาตะปใูกล้ๆ โดยเดด็ขาด เนื่องจากสว่นทีจ่มอยู่ใตท้ะเลถูกน ้าทะเลกดัเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเลก็ลงเกรงว่า
อาจจะล้มลงมาไดแ้ละเพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้น เขาพิงกนั ภูเขาหนิขนาดใหญ่กลางทะเลในบรเิวณอ่าวพงังา มี
ลกัษณะพเิศษแปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดทัง้สิน้ โดยมลีกัษณะเป็นภูเขาสองลูกทีแ่นบยดึตดิกนั เป็นแนวเสน้ตรง
จากยอดเขาสู่ตนีเขา เกดิจากการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลก คอืภูเขาแตกออกเป็นแนวตดัตรงและทรุดตวัต ่าลง ฐานเคลื่อน
ออกจากแนวเดมิเล็กน้อยเป็นเหตุให้แท่งหนิซีกที่แตกออกตัง้เอยีงพงิภูเขาลูกเดิมที่มลีกัษณะคล้ายถูกของมคีมตดัเป็น
เสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแต่ยงัไม่ไดถู้กแยกออกจากกนักลบัถูกปล่อยใหย้งัคงแนบชดิตดิกนัจนถูกเรยีกว่า เขาพงิกนั  

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี 
บ่าย เกาะปันหยี หรอืบ้านกลางน ้า ชื่อนี้มทีี่มาเนื่องจาก“โต๊ะบาบู” ผู้น าชาวอนิโดนีเซียอพยพมาเมื่อ 200 ปีก่อน เมื่อมาเจอ

เกาะปันหยไีด้ขึ้นไปปักธงให้พรรคพวกที่อพยพ มาด้วยกนัรู้ว่าเป็นสถานที่ เหมาะสมที่จะตัง้บ้านเรอืน ค าว่า “ปันหย”ี 
แปลว่า “ธง” มลีกัษณะเป็นหมู่บา้นทีต่ ัง้เรยีงราย อยู่บนทะเลมทีีด่นินิดเดยีวซึ่งเอาไวเ้ป็นที ่สรา้งมสัยดิและกุโบว ์ชาวเกาะ
ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้นแทบทัง้หมดด้านหน้าของหน้าผาหนิปูนเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีท าประมงพื้นบ้าน บนเกาะปันหยนีัน้มทีัง้โรงเรยีน สถานีอนามยั มสัยดิ ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขาย
ของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่โลกมาแวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เช่น ผลติภณัฑจ์าก
เปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จากหอยมุก และยงัมผีลติภณัฑอ์ื่น ๆ อกี เช่น น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและ
เป็นจุดพกัทานอาหาร นักท่องเที่ยวมกันิยมมาทานอาหารกลางวนัที่เกาะปันหยี น าท่านกลับสู่ท่าเรือ อีกหนึ่งความ 
UNSEEN บนเกาะปันหย ีคอื สนามฟุตบอลลอยน ้า แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากฟุตบอลโลก 1986 
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สนามฟุตบอลแห่งนี้มาจากความตัง้ใจของเด็กๆในชุมชน และประสบความส าเร็จคว้าแชมป์ฟุตบอลหลายรายการเลย
ทเีดยีว ท าใหส้นามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย 
จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมวิวเสมด็นางชี อยู่บา้นเสมด็นางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดจุดหนึ่ง ทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัพงังา 
สามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวพงังาไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสมด็นางช ีซึ่งเป็นจุดชมววิ
ดัง้เดมิทีเ่ปิดตวัเสมด็นางช ีจะอยู่ถงึก่อนเสมด็นางช ีบูตคิ เลก็น้อย ขา้งบนมจุีดชมววิและทีพ่กัในรูปแบบเต้นท์ให้บรกิาร 
ถดัจากจุดชมววิเสมด็นางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จุดชมวิวของเสมด็นางชบีูตคิ ซึ่งใหบ้รกิารในรูปแบบทีพ่กัทัง้แบบรี
สอรท์และเตน็ท์ ส่วนนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทวัรน์ า
ท่านชมววิ จุดชมววิเสมด็นางชบีูทคี อสิระถ่ายรปูเลอืกซือ้เครื่องดื่มตามอธัยาศยั 

 
น าท่านแวะซ้ือของฝากกนัท่ี ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภเูกต็ มขีองฝากขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง เช่น น ้าพรกิกุ้ง
เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานภเูกต็  

20.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิที่ VZ311ใชเ้วลา

บนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

06 – 08 มีนาคม 2564 10,999 2,500 
09 – 11 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
14 – 16 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
16 – 18 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
18 – 20 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
21 – 23 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
24 – 26 มีนาคม 2564 9,999 2,500 
26 – 28 มีนาคม 2564 10,999 2,500 
04 – 06 เมษายน 2564 11,999 2,500 

08 – 10 เมษายน 2564 9,999 2,500 
18 – 20 เมษายน 2564 9,999 2,500 

21 – 23 เมษายน 2564 9,999 2,500 
24 – 26 เมษายน 2564 10,999 2,500 

25 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,500 
27 – 29 เมษายน 2564 9,999 2,500 

 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
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- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
  
 
 
  
  
  


