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บินดว้ยสายการบินเวียดเจ็ท (VZ) :  สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต - สุวรรณภูม ิ

VZ300 

VZ314 

(BKK) สุวรรณภูมิ - (HKT) ภูเก็ต 06.15-07.45 

07.00-08.30 
 

VZ311 

VZ313 

(HKT) ภูเก็ต - (BKK) สุวรรณภูมิ  20.00-21.30 

22.00-23.30 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระ คู่ละ 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่องท่านละ 7 กิโลกรมั 

หมายเหตุ: สายการบินและไฟสบ์ินจะแจง้ไดต้่อเมื่อกรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 

และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นผูจ้ดัที่นัง่เท่าน้ัน 

 



 
 
 
วันแรก     สุวรรณภูม ิ - ภูเก็ต – เสม็ดนางซี – วัดท่าไทร- หาดนางทอง – เขาหลกั                                                                                                

อาหาร --- / เที่ยง / เย็น 

04.00 น. เช็คอินดว้ยตัวท่านเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ท อาคารขาออก  

 ชั้น 4 เช็คอินท์รบับอรด์ดิ้ ง และโหลดสมัภาระ (โหลดสมัภาระไดคู่้ละไม่เกิน 20 กก. โดยการจบัคู่โหลด)  

06.15 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยเที่ยวบินที ่VZ300 

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจา้หน้าที่คอยตอ้นรบัคณะ  

********** 

07.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยเที่ยวบินที ่VZ314 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจา้หน้าที่คอยตอ้นรบัคณะ  

 หลงัคณะรบัสมัภาระและพรอ้มเพรียงแลว้น าทุกท่านออกเดินทางสู่ จ.พงังา  

 น าท่านข้ึนสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี  เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว Unseen อกีแห่งของจงัหวดัพงังา  กบัความสวยงามที่ถูกกล่าวขาน

กนัว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของจงัหวดัพงังา  

 ซึ่งยงัมีนักท่องเที่ยวอีกจ านวนมากที่หวงัจะมาช่ืนชม และซึมซบักบับรรยากาศภาพความสวยงามมุมสูงของอ่าวพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองตะกัว่ป่า (ตะโกลา) เมืองประวตัิศาสตรท์ี่แฝงไวด้ว้ยความ คลาสสิค ในอดีตเป็นเมืองท่าที่

ส าคญัของชายฝ่ังอันดามนั ตั้งแต่ยุคตน้รตันโกสินทร์ มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานวฒันธรรมทั้งของจีน อินเดีย และ

อาหรบั น าคณะเที่ยวชม  

- เชิญท่านเก็บภาพ สะพานเหล็กโคกขนุน หรือพานบุญส่ง ทอดยาวราว 200 เมตร ใหเ้ป็นที่สญัจรของคนงานสมยัยุค

ท าเหมืองจนถึงปัจจบุนั ถึงแมว้่าเหมืองจะเลิกกิจการไปแลว้สะพานน้ีก็ยงัมีชาวบา้นใชใ้นการสญัจรอยู่ ตามประวตัิบอก

ว่า บริษัท จุติ บุญสูง บริษัท จุติ บุญสูง โคกขนุน จ ากดัสรา้งข้ึนในปี พ.ศ.2511 จากเหล็กเรือขุดแร่ เพื่อใหค้วาม

สะดวกแก่คนงานและประชาชน ก่อนหยุดกิจการไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

- พรอ้มเดินชม  ถนนสายวฒันธรรมเมืองตะกัว่ป่า  ชมตึกเก่าชิโน-โปรตุกีสกนัที่บริเวณถนนศรีตะกัว่ป่า ที่ความเก่าแก่

บวกกบัความงามที่เป็นเอกลกัษณ์  เชิญสมัผัสงานศิลปะที่เรียกว่า สตรีทอารต์ (Street Art)โดยผีมือชาวตะกัว่ป่า อยู่

ตามผนังก าแพงตลอดถนน  คนชอบเซลฟ่ีรบัรองว่าจะไดส้นุกสนานกบัสตรีทอารท์ไม่แพท้ี่ใด 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

 จากน้ันน าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม KHAOLAK ORCHID  BEACH RESORT เขาหลกั  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วันที่สอง  เขาหลกั- อนุสรณส์ถานสึนามิ เรือ ต.813 -หาดนางทอง-  วัดเทสกธ์รรมนาวา (วัดท่าไทร) ภูเก็ต – วัดฉลอง - เรือ

ยอรช์ Sunset                                                      อาหาร เชา้ / เที่ยง / เย็น 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

 น าท่านเที่ยวชม อนุสรณส์ถานสึนามิ เรือ ต.813 เรอืล าน้ีเป็นเรือในหน่วยงานกรมต ารวจ เป็นเรือตรวจการณ์ 813 หรือ

ที่คนทัว่ไปในนาม ต.813 จุดประสงคห์ลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ คือ ถวายความปลอดภยั และรกัษาความปลอดภยับุคคล

ส าคญัทางน ้า รกัษาความสงบเรียบรอ้ย ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น ความมัน่คงของรฐั ส่ิงแวดลอ้ม สืบสวน

สอบสวน ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

 ต่อจากน้ันน าคณะไปชมหาดทรายสีด า ณ หาดนางทอง และประภาคารของเขาหลกั 

 จากน้ันเขา้สู่ จ.ภูเก็ต ระหว่างทางแวะชม วัดเทสกธ์รรมนาวา (วัดท่าไทร) เป็นวดัที่โดดเด่นดว้ยอโุบสถ ไมส้กัหลงังาม 

ริมทะเลบริเวณหาดชายทะเลท่าไทรท่ามกลางป่าสนชายฝ่ังทะเลในบรรยากาศร่มร่ืน โบสถ์ไมส้กัวดัท่าไทรเป็นอาคารทรง

ไทย โดยเฉพาะทีบ่านหน้าต่างน้ันโดดเด่นไปดว้ยงานแกะสลกัอนัอ่อนชอ้ย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เขา้สู่ จงัหวัดภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเกาะเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่มีสถานะเป็นจงัหวดั ภูเก็ต ไดช่ื้อว่าเป็น ดินแดนแห่งไข่มุกอนัดามนั เคยเป็นดินแดนที่รุ่งโรจน์และมีความมัง่

คัง่จากการท าเหมืองแร่ดีบุก ภูเก็ตมีแร่ดีบุกมากที่สุดในประเทศไทย ซึง่การขุดแร่ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวตัคิวามเป็นมากว่า 

500 ปีมาแลว้มนตเ์สน่หข์องภูเก็ตอยู่ที่ ตวัเกาะที่มีลกัษณะเวา้เป็นอ่าวไปทัว่เกาะ ซึ่งท าใหเ้กิดชายหาดที่สวยงามมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น เซท็หมีส่ะป ้ า ท่านละ 1 ชุด “หมี่สะป าคุณยายเจียร” รา้นเก่าแก่อยู่คู่ภูเก็ต

มามากกว่า 50 ปี 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือ วดัไชยธาราราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัภูเก็ต ก่อสรา้งข้ึน 

 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัภูเก็ต น าท่านแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่มและ 

 หลวงพ่อช่วงผูก้่อตั้งวดัฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพ่อทั้งสองเป็น 

 อย่างยิ่ง เน่ืองจากมีช่ือเสียงทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสูก้บัพวกชาว 

 จีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ไดก้่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวดัที่มีความสวยงาม มี 

 มหาธาตุเจดียท์ี่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ มีงดงามเป็นอย่างยิ่ง  

 



 
 
 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือฉลอง จงัหวดัภูเก็ต  

16.30 น. ลงเรือยอรช์มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงามของทอ้งทะเลยามเย็น 

17.50 น. ล่องเรือผ่านจุดชมวิวอ่าวยะนุ้ย 

18.00 น. ล่องเรือไปยงัแหลมกระทงิพรอ้มชมพระอาทิตยต์ก 

เย็น รบัประทานอาหารบนเรือ สเตก็ไก ่ และ Set Sashimi พรอ้มไวน ์ กับพกัผ่อนกับบรรยากาศสุดโรแมนติค พรอ้มชม

พระอาทิตยต์กที่ สวยงามที่สุดในประเทศไทย 

19.45 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง 

 จากน้ัน น าคณะกลบัเขา้สูท่ี่พกั SUNSET BEACH RESORT  

วันที่สาม  จุดชมวิว3 อ่าว – จุดชมวิวกังหนัลม -  แหลมพรหมเทพ -  วัดพระใหญ่ - Phuket old town  - รา้นของฝาก - 

สนามบินภเูก็ต – สนามบินสุวรรณภูม ิ                      อาหาร เชา้ / เที่ยง / .. 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

08.30 น. น าคณะไปชม จุดชมวิว3 อ่าว ซึ่งคณะจะเห็นชายหาดกะรน กะตะ กะตะน้อย อนัสวยงามและทะเลที่กวา้งใหญ่จนสุดขอบ

ฟ้า 

ต่อดว้ย จุดชมวิวกังหนัลม Windmill Viewpoint เป็นจุดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการผลิตกระแส 

ไฟ้ฟ้าจากกงัหนัลม และตั้งอยูบ่นเนินเขาระหว่างหาดยะนุ้ยและหาดในหาน เป็นหน่ึงในจุดชมพระ 

อาทิตยต์กที่สวยแห่งหน่ึงของเกาะภูเก็ต จุดชมวิวที่น่ีสามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ 

จากน้ันมุ่งหน้าสู่จุดชมวิว แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใตสุ้ดของจงัหวดัภูเก็ต มี 

ทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมวิวที่ไดร้บัความนิยม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก 

 สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีช่ือว่าแหลมเจา้ บริเวณตวัแหลมซึ่ง ยื่นออกไปในทะเล 

11.00 น.  บริการอาหารกางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 

ต่อดว้ยเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคาคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ต าบลกะ 

รน พระพุทธรูปที่สรา้งข้ึนมีความกวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสรา้งคอนกรีตเสริม 

เหล็กประดบัดว้ยหินอ่อนสีขาวหยกพม่า ซึ่งต่อมาก็ไดร้บัการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณ 

สงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ว่า “พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” พรอ้มตราตั้ง 

ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเมืองภเูก็ต เมื่อวนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2550 



 
 
 

 

น าท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆที่  Phuket old town  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค  

ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสนั ชมอาคารบา้นเรือน ตึกสวยๆ ซึง่ตึกเหล่าน้ีถูกสรา้งในสมยัที่ 

ชาวจีนและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมืองแร่ ท าใหเ้กิดเป็นตึกที่มีการ 

ผสมผสานทั้งฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกอย่างลงตวั อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่หา้ม 

พลาดคือไปถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงามนัน่เอง โดยย่านเมืองเก่าน้ีจะสวยงามทั้ง 

กลางวนัและกลางคืน ใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอนัเป็น 

เสน่หท์างประวตัิศาสตรข์องเมืองภูเก็ต ถัดมาเป็น ถนนดีบุก ซึ่งเป็นถนนที่ขนานไปกบัถนนถลาง 

และถนนกระบี่ เป็นที่ตั้งของบา้นเรือนและตึกแถวเก่าแก่ที่เรียงรายไปตามสองฝ่ังถนน ส าหรบัคนที่ 

หลงใหลในความสวยคลาสสิคของอาคารสไตลโ์คโลเนียล จะไดเ้ห็นทั้งลวดลายปูนป้ัน ขอบประตู  

หน้าต่าง ช่องลม บานประตู ซึง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของย่านเมืองเก่าภูเก็ต  

บรรยากาศของถนนดีบุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวือหวา แต่บนถนนเสน้น้ีมีที่น่าเที่ยวรา้นน่ารกัใหแ้วะ 

นัง่พกัและถ่ายรูปตลอดสองฝ่ังถนน ถัดมาสู่ ถนนเยาวราช ศูนยร์วมของอาหารคาวหวานไวใ้นย่าน 

เดียวกนัถนนเสน้น้ีจะไดส้มัผัสกบัความหลากหลาย ของตึกชิโนโปรตุกีสที่หาดูไดย้าก ถัดออกมา 

ผ่าน ซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆ มีอาคารสีสนัสดใสหลากสี ทั้งชมพู เหลือง น ้าเงิน เหมาะกบัการ 

ถ่ายภาพ  

 

น าท่านแวะซื้ อของฝากกนัที่ รา้นคุณแม่จู ้ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากข้ึนช่ือมากมายหลายอย่าง เช่น น ้าพริกกุง้เสียบต า

สด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

20.00 น.   เช็คอินท์เคา้นเตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ท พรอ้มโหลดสมัภาระคู่ละ 20 กก.  

ถือข้ึนเครื่องไดท้่านละ 7 กก.  



 
 
 
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VZ313 

23.30 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 ☺“ส้ินสุดการเดินทาง เต็มอ่ิมดว้ยประสบการณ์และความประทับใจ”☺ 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปลี่ยนราคา หาก

มีการปรบัขึ้ นของภาษีน ้ามันของสายบิน 

 

ภูเก็ต พงังา 3 วนั 2 คนื 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก  
2 - 10 ขวบ 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2564 8,999.- 8,999.- 2,000.- 

 
 

เงื่อนไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน  **กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลือ **  

อตัราบริการน้ีรวม 

• ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป -กลบัพรอ้มค่าภาษีสนามบิน  ที่นัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

• ค่าน าหนักสัมภาระถือข้ึนเครื่อง กิโลกรั7 ม และน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง คู่ละ 20 กิโลกรมั 

• ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งละ 2- 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

• ค่ารถน าเที่ยวทอ้งถ่ิน ตามรายการ 

• ไกดท์อ้งถ่ินคอยดูแลคณะ รบั-ส่ง สนามบินภูเก็ต 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม  

• ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรบันักท่องเที่ยวไทย 

• ค่าประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว ้

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซื้ อประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษัทประกนัทัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารที่นอกเหน่ือยจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

• ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารส าหรบัมุสลิม 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถหรือทีมงานไกด ์300 บาท  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 

เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 5,000 บาท /และช าระเงินค่าทัวรส่์วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้ท่าน อย 20 วนั 



 
 
 

)การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก

การเดินทาง  (  

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15- 29 วนั  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง )ถา้มี(  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  15  วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิด ของบริษัททัวร ์คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง )ถา้มี(  

*ค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต า่8-9  ท่าน / รถตู ้1 คนั 

• บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว ้

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• รบัจองเฉพาะผูท้ี่ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจ านวนวคัซีนแต่ละชนิด หรือไดร้บัวคัซีนชนิด 

AstraZeneca จ านวน 1 เข็ม หรือผูท้ี่หายจากอาการป่วยดว้ยโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มาแลว้ไม่เกิน 90 วนั หรือไดร้ับการ

ตรวจหาเชื้ อโควิด-19 ดว้ยวิธีการ RT-PCR หรอืวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วนั นับแต่วนัที่ไดร้บัการตรวจ ผูใ้ดที่ไม่

สามารถแสดงหลักฐานอย่างหน่ึงอย่างใด จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งน้ี เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการ

ยกเวน้ 

 


