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จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานภเูก็ต 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง–ทา่อากาศยานภเูก็ต - วดัฉลองหลวงพอ่แชม่ –หาดยะนุย้-แหลมพรหมเทพ – 

ตลาดซฟีู้ ดราไวย ์พกัภเูก็ต  พเิศษ!!มือ้เย็นซฟีู้ ดตลาดราไวย ์                                               อาหารเย็น  

2 ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี– อา่วมาหยา – อา่วปิเละ – เกาะไข ่- ตลาดนดัชลิลว์า ภเูก็ต  

พกัภเูก็ต    พเิศษ!!มือ้เทีย่งบฟุเฟตบ์นเกาะพพี ี                                                     อาหารเชา้/เทีย่ง/--  

3 วดัพระใหญ–่Three Monkeys Café – ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town-โกป๊ีเตีย่ม–แยกเยาวราช -Ma 

Doo Bua Café -รา้นของฝาก– จดุชมววิเสม็ดนางช ี-ทา่อากาศยานภเูก็ต – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

พเิศษ!!มือ้กลางวนัทา่มกลางบรรยากาศทรอปิคอลที ่Three Monkeys Café 

                                                                                                                          อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 

เดนิทางคนเดยีว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

02-04  มนีาคม  64 5,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 

บาท) 

 

1,500 24  

03-05  มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

05-07  มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

06-08  มนีาคม  64 6,999 1,500 24  

09-11 มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

10-12 มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

12-14 มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

13-15 มนีาคม  64 6,999 1,500 24  

16-18 มนีาคม  64 5,999 1,500 24  

17-19 มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

20-22 มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

23-25 มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

24-26 มนีาคม 64 5,999 1,500 24  

26-28 มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

27-29 มนีาคม 64 6,999 1,500 24  

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure: FD3305   DMK-HKT 12.45-14.10 

Return      : FD3014   HKT-DMK 22.25-23.50 

 

 

ไฟลท์บนิ : NOK AIR   (DD)  

Departure: DD 7512 DMK-HKT 11.00-12.20 

Return      : DD 7523 HKT- DMK 20.45-22.15 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน

เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★ ด าน า้ตืน้เกาะพพีชีมความงามของทะเลไทยทีส่วยตดิอนัดบัโลก   

★ เช็คอนิคาเฟ่สดุชคิทีม่าภเูก็ตแลว้ตอ้งหา้มพลาด!!!   Three Monkeys Café และ Ma Doo Bua Café 

★ จดุชมววิเสม็ดนางช ีUNSEEN THAILAND แหง่ใหม ่ทีใ่ครๆก็ตอ้งมา   

★ ตะลยุเมอืงเกา่ยา่น Phuket Old town ตามรอยซรียีด์งั! แปลรกัฉนัดว้ยเธอ    
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วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานภเูก็ต - วดัฉลองหลวงพอ่แชม่ - หาดยะนุย้ - 

                    แหลมพรหมเทพ - ตลาดซฟีู้ ดราไวย ์                                                                พกัภเูก็ต อาหาร เย็น                               

ในกรณบีนิ AIR ASIA  

10.00 น.  พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศเคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 

 

12.45 น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3014 

14.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ยไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

 

ในกรณบีนิ NOK AIR  

09.00 น.  พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกใน

ประเทศเคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ประต ู3-5 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 

 

11.00  น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) เทีย่วบนิ DD 7512 

12.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ยไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

 

จากนัน้ น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศหรอืรถยนตส์่วนตวั เดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีงแหง่เดยีวในประเทศไทยทีม่สีถานะเป็นจังหวัดภเูก็ตไดช้ือ่วา่เป็น ดนิแดนแหง่

ไขมุ่กอนัดามนัเคยเป็นดนิแดนทีรุ่่งโรจน์และมคีวามมั่งคั่งจากการท าเหมอืงแร่ดบีุกภูเก็ตมแีร่ดบีุกมากทีสุ่ดใน

ประเทศไทยซึง่การขดุแร่ดบีุกทีภู่เก็ต มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 500 ปีมาแลว้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัฉลอง 

หรอื วัดไชยธาราราม เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในจังหวัดภูเก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและ

ศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากมชีือ่เสยีงทางดา้นการปรุงยาสมนุไพรและชว่ยเหลอืชาวภเูกต็ตอ่สูก้บั

พวกชาวจนี(อัง้ยี)่กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้อ่เหตจุลาจลในชว่งปีพ.ศ.2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตเุจดยี์

ทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ มีงดงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หาดยะนุย้ เป็น

อ่าวเล็กๆทีเ่งยีบสงบบรเิวณหาดจะมแีนวชายหาดไม่ยาวมากนัก มเีม็ดทรายคอ่นขา้งละเอยีด อสิระใหท้่านถ่ายรูป

ตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูแ่หลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็นจัดเป็นหนึง่ในจุดชมอาทติย์

ตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทยเป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะ

เป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตามตน้หญา้ทีพ่ัด

พลิ้วดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป

นักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเทีย่วหรือพักทีห่าดใด พอช่วงใกลเ้ย็นพากันมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพอสิระ

ถ่ายภาพตามอัธยาศัยจากนั้นท าท่านเดนิทางสู่ตลาดซฟีู้ ดราไวย ์ตลาดอาหารทะเลสดๆและขึน้ชือ่ของภูเก็ต 

ตัง้อยู่ทีใ่กลก้ับทา่เทยีบเรอืหาดราไวยบ์รรยากาศของตลาดขายอาหารทะเลสดๆตดิกับหาดราไวยเ์รยีงรายไปตาม

ทางเรยีบหาด  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พเิศษ!!มือ้เย็นซฟีู้ ดสดๆทีต่ลาดราไวย ์(มือ้ที1่) 

ทีพ่กั:   GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

                                           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                                                                                                                                                  

วนัทีส่อง         ทวัรด์ าน า้เกาะพพี ี- อา่วมาหยา - อา่วปิเละ - เกาะไข ่- ตลาดนดัชลิลว์า ภเูก็ต 

                                                                                                                            พกัภเูก็ต  อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2)  

07.30 น.  รถรับจากทีพ่กัเดนิทางสูท่า่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา อา่วปิเละ  
08.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืท าการเชค็อนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟังบรรยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 
09.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่สูเ่กาะพพีเีลยแ์วะท ากจิกรรมด าน ้าชมความอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล 
10.00 น. จากนัน้ลอ่งเรอืชม อา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกหลังจากถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรเ์รือ่งThe Beachในปี ค.ศ.1999 จากนัน้แวะอา่วปิเละ ลอ่งเรอืชมทศันียภาพความสวยงามของอา่วปิเละ 
ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่“สระมรกตกลางทะเล” แวะถา่ยรูปที ่ถ ้าไวกิง้สถานทีเ่ก็บ รังนกนางแอน่ และจะมเีจา้ลงิ
แสมทะเลสดุน่ารักคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ เกาะพพี ี(มือ้ที ่3) พเิศษ!!! บฟุเฟตจ์ดัเต็มบนเกาะพพี ี
 จากนัน้ทา่นสามารถพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด  
14.30 น. จากนัน้มุง่หนา้สูเ่กาะไข ่เกาะสวยงามทีม่สีญัลักษณ์เป็นรูปทรงไขด่าว กลางทอ้งทะเล ทา่นสามารถท า 
  กจิกรรมด าน ้าดคูวามงามของสตัวน์ ้านอ้ยใหญแ่ละปะการังสสีวยๆไดต้ามอธัยาศัย (ทีเ่กาะไขใ่น)  
 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกันจากรายละเอยีดทัวร ์ขึน้อยูก่บัสภาพของอากาศ

และสภาพของกระแสน ้าโดยค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก 
17.00 น. กลบัถงึทา่เรอืจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดนดัชลิลว์าภเูก็ตตลาดกลางคนืตกแตง่สถานทีส่วยงาม เนน้การ

พักผอ่นหยอ่นใจเป็นหลกั มากไปดว้ยของขายทีต่อบโจทยท์กุไลฟ์สไตล ์ไมว่า่จะเป็นอาหาร เสือ้ผา้ หรอืสนิคา้
แฟชัน่อืน่ๆ รองรับทกุการพบปะสงัสรรคด์ว้ยรา้นอาหารหลากหลาย อสิระทกุทา่นรบัประทานอาหารเย็นและ 

 ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั:  GRAND SUPICHA HOTEL,ECOLOFT HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม        วดัพระใหญ ่- Three Monkeys Café - ยา่นเมอืงเกา่ Phuket old town - โกป๊ีเตีย่ม -  

                     แยกเยาวราช - Ma Doo Bua Café - รา้นของฝาก - จดุชมววิเสม็ดนางช ี-  

                     ทา่อากาศยานภเูก็ต - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที4่ ) 

 เดนิทางสู ่วดัพระใหญ ่พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคาครีี ตัง้อยู่บนยอดเขานาคเกดิ ต าบลกะรน พระพุทธรูปทีส่รา้ง
ขึน้มคีวามกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กประดับดว้ยหนิอ่อนสขีาวหยกพม่า 
ชือ่ "พระพุทธมิง่มงคลเอกนาร"ี ไดรั้บในภายหลังและการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปทีเ่ป็นสมบตัขิองเมอืงภเูก็ตโดย
สมเด็จพระญาณสังวร, พระสังฆราชศาลฎกีาแห่งประเทศไทยเมือ่วันที ่องศาทางตอนใตข้องเกาะภูเก็ต สามารถ
มองเห็นเทีย่วชมเมอืงภเูกต็, หาดกะตะหาดกะรน, อา่วฉลอง จากนัน้น าเดนิทางสู ่Three monkeys café  คาเฟ่
สวยตกแต่งแบบทรอปิคอลใจกลางป่า รายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละตน้ไมใ้หญ่ ไดด้ืม่ด ่าไปกับววิสเีขยีวทีส่ดชืน่กับ
การตกแต่งทีส่ดุบูตคิออกแนวบาหลนีดิๆ ตัวรา้นตัง้อยู่บนเขาท าใหส้ามารถมองเห็นววิในมุมสงูของภูเก็ตไดอ้ยา่ง
สวยงาม พรอ้มใหบ้รกิารทัง้อาหารหลากหลายเมนู เครื่องดื่ม ค๊อกเทล ของหวาน อาหารทานเล่น ฯลฯ อสิระ
ถา่ยรูป เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!! รบัประทานอาหารทา่มกลางบรรยากาศสไตลท์รอปิคอลที ่Three 

monkeys café (มือ้ที5่) 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆที ่Phuket old town ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต สุดคลาสสคิแวะรา้น 

โกป้ีเตีย่ม by วไิล ภูเก็ต คาเฟ่สดุคลาสสกิยอ้นอดตีเมอืงภูเก็ต ของตกแต่งในรา้นสว่นใหญก่็เป็นของสะสมของ

ครอบครัว ซึง่เป็นของเกา่จรงิ ๆ มทีัง้ภาพถ่ายภูเก็ตในอดตี รวมไปถงึขา้วของเครือ่งใชต้่าง ๆ ไดอ้ารมณ์ของบา้น

คนภูเก็ดในอดตีจรงิ ๆ อสิระถ่ายรูปและเลอืกซือ้อาหารเครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย (ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารเครือ่งดืม่)

จากนัน้น าทา่น ชมตกึชโินโปตุกสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหลา่น้ีถกูสรา้งในสมัยที่

ชาวจนีและชาวตะวันตกหลัง่ไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวนัตก

และตะวันออกอย่างลงตัวอาคารสวยๆที่ควรไปก็มีมากมายและที่หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตัง้

ตระหง่านสวยงามน่ันเองโดยย่านเมืองเก่าน้ีจะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคาร

บา้นเรอืนสวยๆ การเดนิชมยา่นเมอืงเกา่อันเป็นเสน่หท์างประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ตถัดมาเป็น ถนนดบีกุ ส าหรับ
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คนทีห่ลงใหลในความสวยคลาสสคิของอาคารสไตลโ์คโลเนียล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปูนป้ัน ขอบประตู หนา้ตา่ง 

ช่องลม บานประตู ซึง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของย่านเมอืงเก่าถนนถัดมาสู่ ถนนเยาวราช 

ศูนยร์วมของอาหารคาวหวานไวใ้นย่านเดยีวกันถนนเสน้น้ีจะไดส้มัผัสกับความหลากหลาย ของตกึชโินโปรตกุสีที่

หาดไูดย้ากถดัออกมาผา่น ซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆมอีาคารสสีนัสดใสหลากส ีทัง้ชมพ ูเหลอืง น ้าเงนิ เหมาะกับการ

ถา่ยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่Ma Doo Bua café คาเฟ่ทีน่่าเช็คอนิทีส่ดุในภูเก็ตอกีทีน่งึเป็นคาเฟ่บัววคิตอเรยีแหง่

เดยีวในไทย ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสบรรยากาศความเป็นไทยทีร่ายลอ้มไปดว้ยบัววคิตอเรยีใบใหญ ่มมีุมถ่ายรูปเยอะ

มากมายจะเลอืกนอนถ่ายรูปแลว้เห็นบัวสวย ๆ เป็นฉากหลัง หรอืจะเลอืกกจิกรรมเสรมิถ่ายภาพบนเรอืและการลง

ไปยนืถ่ายรูปบนใบบัวอสิระใหถ้่ายรูปและลิม้รส อาหาร เครือ่งดืม่ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารเครือ่งดืม่

และกจิกรรม)จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นแมจู่ข้องฝากเมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลาย

อย่าง เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้เป็นตน้จากนัน้เดนิทางสู ่จุดชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้น

เสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุจุดหนึง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วพังงา

ไดอ้ย่างสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ดนางช ีซึง่เป็นจุดชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางชจีะอยูถ่งึ

กอ่นเสม็ดนางช ีบูตคิ เล็กนอ้ยขา้งบนมจุีดชมววิและทีพั่กในรูปแบบเต็นทใ์หบ้รกิารถัดจากจุดชมววิเสม็ดนางชไีป

ประมาณ 100 เมตร คอืจุดชมววิของเสม็ดนางชบีูตคิซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบทีพั่กทัง้แบบรีสอรท์และเต็นท ์ส่วน

นักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดค้า้งคนืสามารถขึน้ไปชมววิถา่ยภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟไดท้ัวรน์ าทา่นชมววิจดุชม

เสม็ดนางชบีตูคิอสิระถา่ยรูปเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย(ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารเครือ่งดืม่) สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานภเูก็ตเพือ่เดนิทางกลบั 
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ในกรณบีนิ AIR ASIA  

 

22.25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3014 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

ในกรณบีนิ NOK AIR  

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) เทีย่วบนิ DD7523 
22.15 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

*********************** 

หมายเหต ุ
• รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาล,วนัหยดุตา่งๆ หรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั
จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

• การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งม ีผูโ้ดยสารข ัน้ต า่ 4 ทา่น 

➢ 4 ทา่น เดนิทางทอ่งเทีย่วในภเูก็ตโดยรถยนตส์ว่นบคุคล   

➢ 5 ทา่นขึน้ไป เดนิทางทอ่งเทีย่วในภเูก็ตโดยรถตูป้รบัอากาศ  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็นกรณพีเิศษใน

กรณเีดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตโุควดิ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
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• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 4 ทา่น 

4 ทา่น เดนิทางทอ่งเทีย่วในภเูก็ตโดยรถยนตส์ว่นบคุคล  
5 ทา่นขึน้ไป เดนิทางทอ่งเทีย่วในภเูก็ตโดยรถตูป้รบัอากาศ  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


