
 

 

 

 

 

3 วนั 2 คืน ภูเกต็ - พงังา  
 

 

 
 

บิน กรุงเทพฯ – ภูเกต็ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ 
เริ�มต้น 15,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 5 มื�อ  

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน + พกัโรงแรม 5 ดาว….. 2 คืน 

ราคาทัวร์ 15,900 บาท :   20-22 เม.ย. / 27-29 เม.ย. / 11-13 พ.ค. / 18-20 พ.ค./ 8-10 มิ.ย. / 22-24 มิ.ย. 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ เท ี�ยว เลขที� ��/���� 



 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ปรับเปลี�ยนโปรแกรมในกรณีสภาพอากาศไม่เอื�ออาํนวย *** 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

1. ตั�วเครื�องบิน มีการปรับราคาขึ�น เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเปลี�ยนแปลงสายการบิน 

ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคาเปลี�ยนแปลงขึ�นลงตาม

หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเที�ยวบินและสายการบินทดแทนที�

สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีงที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเก็บชําระ

มัดจํา 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 วนั 2 คืน ภูเกต็ - พงังา  
(พงังา) – จุดชมววิเสมด็นางชี – เขาตะปู – เขาพงิกนั  

(ภูเกต็) –  เกาะไม้ท่อน – ดํานํ�าดูปะการัง – เกาะเฮ วดัฉลอง – วดัพระใหญ่ภูเกต็  

แหลมพรหมเทพ – ย่านเมืองเก่าภูเกต็ – ช้อปปิ� งของฝาก 
 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – ภูเกต็ – พงังา  
 

05.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้� เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์ 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ� าหนัก 20 กก. สําหรับโหลด และ ถือขึ�นเครื�อง

ไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงสายการบิน) 

07.40 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัภูเก็ตโดย เที�ยวบิน WE201 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชั�วโมง)  

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต นาํท่านรับสัมภาระ 

 นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของเสม็ดนางชี (ระยะทาง 49 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิว

ยอดนิยมที�สามารถมองเห็นวิวอ่าวพงังาไดแ้บบพาโนรามา  เป็นอีกจุดชมวิวที�สามารถเห็นวิวพระอาทิตย์

ขึ�นที�สวยมากอีกหนึ� งจุด โดยฉากหลังของพระอาทิตยจ์ะเป็นภูเขาหินปูนของอ่าวพงังา และ   ในเวลา

กลางคืนที�นี�ก็จะเห็นดาวเตม็ทอ้งฟ้า อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เขาตะปู มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดมหึมาปักโดดเด่นอยู่ในทะเล ตั� งอยู่ใกล้ๆ กับ          

เขาพิงกัน เขาแห่งนี� มีอายุยุคเพอร์เมียนหรือประมาณ ��� – ��� ลา้นปีมาแลว้ ซึ� งเมื�อมองจากระยะไกล     

จะมองเห็นเขามีลกัษณะคลา้ยกบัตะปูขนาดยกัษ์ถูกตอกลึกลงไปในนํ� า เขาตะปูเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มี



 

 

 

ชื�อเสียงและมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื�อง เจมส์ บอนด์ ตอนเพชฌฆาตปืนทอง (The Man with the Golden 

Gun) มาถ่ายทําที�นี� ในปี พ.ศ. ���� จนทําให้เขาตะปูได้รับการขนานนามอีกชื�อหนึ� งว่า "James Bond 

Island"  จากนั� นนําท่านสู่ เขาพิงกัน  มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงา โดยหน้าอ่าวด้าน        

ทิศเหนือมีเกาะตะปูตั�งอยู่ เขาพิงกันมีชื�อเรียกตามลกัษณะธรรมชาติที�พบ อนัประกอบด้วยภูเขาสองลูก

ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก โดยมีหาดทรายเชื�อมต่อระหว่างภูเขาทั�งสอง ได้เวลาสมควรนํา

ท่านเดินทางกลบัสู่จงัหวดัภูเก็ต 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร  
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วนัที�สอง  เกาะไม้ท่อน – ดํานํ�าชมปะการัง – เกาะเฮ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หากสภาพอากาศและคลื�นลมทะเลไม่เอื�ออาํนวย สําหรับ DAY TRIP จะนําท่านเที�ยวชมในจังหวัดภูเกต็แทน 

และ/หรือสลบัโปรแกรมกบัวันที�สาม 

7.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ  

(หากท่านใดตอ้งการเล่นนํ�า กรุณาเตรียมชุดว่ายนํ�าและผา้ขนหนูไปดว้ย) นาํท่านนั�งเรือ Speed boat เพื�อมุ่ง

หน้าสู่ เกาะไมท้่อน ไดชื้�อว่าเป็น มลัดีฟแห่งเมืองไทย เป็นเกาะเล็กๆ เงียบสงบบนฝั�งอนัดามนั เหมาะแก่

การพกัผ่อนเล่นนํ� าหรือดาํนํ� า เกาะแห่งนี�ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที�มีหาด

ทรายขาวสะอาดทอดยาว นํ� าทะเลสวยใสจนสามารถมองเห็นฝูงปลาสวยงามหลายชนิด สาเหตุที�เรียกว่า 

เกาะไม้ท่อนนั�น มาจากการดูภาพถ่ายทางอากาศแล้วจะเห็นว่าเกาะแห่งนี� มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับ           

ท่อนไม ้แต่ถา้จะให้ เรียกว่าเกาะท่อนไมค้งไม่ไพเราะเท่าไหร่นัก จึงมีการปรับเปลี�ยนชื�อใหม่ และไดชื้�อที�

ลงตวัว่า “เกาะไม้ท่อน” นําท่านเดินทางสู่ จุดดาํนํ� า ซึ� งเป็นสถานที�ที� เหมาะแก่การดําผิวนํ� าชมปะการัง     

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัความงามของปลาและปะการังมากมายหลากหลายชนิด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆ ที�อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั�งภูเก็ตประมาณ                        

10 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ�งสถานที�เที�ยวยอดนิยมของภูเก็ต สามารถเดินทางท่องเที�ยวไดง้่าย เกาะเฮเป็นเกาะ

ที�มีหาดทรายขาวละเอียด  อีกทั�งยงัมีปะการังนํ� าตื�นที�ยงัอุดมสมบูรณ์ นํ� าทะเลใส สามารถมองเห็นฝูงปลา

แหวกว่ายมากมาย อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือลงเล่นนํ� าที�เกาะแห่งนี�  ไดเ้วลานาํท่านเดินทาง

กลบัสู่ท่าเรือ 

 



 

 

 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach ***** หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สาม ภูเกต็  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่วดัฉลอง หรือ วดัไชยธาราม (ระยะทาง 37 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นวดั

คู่บา้นคู่เมืองที�มีชื�อเสียงของภูเก็ต  หากใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะนมสัการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวดัฉลอง  

เพื�อเป็นสิริมงคลแก่ตวัเอง  เรื�องราวความศกัดิ� สิทธิ�  กิตติศพัทใ์นการรักษาโรค บุญบารมีและเมตตาธรรมที�

สูงส่งของหลวงพ่อทาํให้มีผูเ้ลื�อมใสศรัทธาเป็นอนัมาก เล่ากนัว่าในขณะที�ท่านมีชีวิตอยู่นั�นถึงกบัมีผูที้�รอ

ปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทั�วราวกับปิดทองพระพุทธรูป ได้เวลานําท่าน

เดินทางนมสัการพระใหญ่ภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมยั ขนาดหน้าตักกวา้ง 

25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดบัผิวดว้ยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกนัต์” 

จากพม่า นํ� าหนกัเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ  135 ตนั หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร ประดิษฐาน ณ 

พุ ท ธ อุ ท ยาน ยอ ดเขาน าค เกิ ด  ซึ� งต่อม าก็ ได้ รับ ก ารถ วายพ ระน าม จาก ส ม เด็จพ ระ ญ าณ สั งวร                          

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ�งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั� งให้เป็น

พระพุทธรูปประจาํเมืองภูเก็ต จากนั�นนําท่านสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที�อยู่ตอนใตสุ้ดของจงัหวดั

ภูเก็ต มีทศันียภาพที�สวยงาม เป็นที�ตั�งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื�อว่า

แหลมเจา้ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที�เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั�งถนน จนเป็น

เอกลักษณ์ที� โดดเด่น ตึก เก่าเหล่านี� กระจายอยู่ทั�วตัวเมืองภู เก็ต นอกจากนี� ย ังมี ร้านอาหารอร่อย                    

ร้านกาแฟ ร้านค้าขายของที�ระลึก ให้เที�ยว ช้อป กินไปอย่างเพลิดเพลินเมื�อมาถึงภูเก็ต จากนั�นนําท่าน          

ชอ้ปปิ� งของฝากที�ร้านของฝาก อิสระใหท้่านเลือกซื�อของฝากอยา่งเตม็ที�  
 

16.00 น. นาํท่านสู่สนามบินภูเก็ตเพื�อเช็คอิน 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที�ยวบิน WE218 (ใชเ้วลาบิน 1.25 ชั�วโมง)    

20.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ภูเกต็ - พงังา  
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :   20-22 เม.ย. / 27-29 เม.ย. / 11-13 พ.ค. / 18-20 พ.ค./ 8-10 มิ.ย. / 22-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  15,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,500 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 1 มี.ค.2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง นํ� าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบริษทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ� ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 



 

 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัได้ออกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยืนยนั

ว่าทวัร์นั�นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้

ทวัร์นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�อง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของ

สายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่

มาตรฐานได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

3 วนั 2 คืน ภูเกต็ - พงังา  
ราคาทัวร์ 15,900 บาท :    20-22 เม.ย. /  27-29 เม.ย. /  11-13 พ.ค. /  

 18-20 พ.ค./  8-10 มิ.ย. /  22-24 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง.....................................................................................เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์.......................................................อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
 

 


