
 

  

  

 



 

  

  

 
 
 
 
05.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการนกแอร ์ประตู 13  โดยมเีจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง สู่ จงัหวดัภเูกต็ ดว้ยเทีย่วบนิ  DD522 

        (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัว่โมง 25นาที) *บนเท่ียวบินไม่มีบริการ อาหารทัง้ขาไปและกลบั* 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติภเูกต็รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางดว้ยรถตูว้ไีอพ ี

 

เดินทางสู่ คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys 

Restaurantคาเฟ่ลับๆที่มีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล มีการใช้ไม้เป็น

โครงสร้างหลักมุงด้วยหลงัคาจากหญ้าคาแฝงตวัอยู่ในดงต้นไม้ได้อย่าง

กลมกลืนและลงตวั ท าให้คุณได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศมุมถ่ายรูปชัน้เยีย่ม 

และววิทีไ่ดเ้หน็จากตวัรา้น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร Three Monkey 

จากนัน้ น าทุกท่านชม เมืองเก่าภเูกต็ ตกึเก่าส่วนใหญ่ตัง้อยู่รมิถนน ตามเสน้ต่างๆ ซึง่เชื่อมต่อกนัไม่ไกลมาก ตัง้แต่ถนนถลาง เยาวราช ดบีุก พงังา 

เทพกษตัรยี ์เดนิชมถ่ายรปู ซอยรมณีย ์ถนนสายประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ ถนนเสน้นี้คอื ศูนยก์ลางของการท่องเทีย่วย่านเก่าภูเกต็ ทีม่อีาคาร

ตึกแถวเก่าจ านวนมาก รวมทัง้ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก มากมายหลายรา้น ตวัตึกมรีูปแบบการตกแต่งช่อง

หน้าต่างโคง้ ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสคิ มกีารน าศลิปะการเจาะช่อง หน้าต่างและลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่าง

กลมกลนื และสวยงาม  

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง • ภเูกต็ • Tree Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณีย ์• สกัการะ    

  พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี • ล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์ก       (-/กลางวนั/เยน็)                                                                   
 



 

  

  

 

13.00 น. น าทุกท่านสกัการะ พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระ

ใหญ่ ประดษิฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั

ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาด

ใหญ่เหน็ได้รอบเกาะภูเก็ต เป็นสญัลกัษณ์ของความสนัต ิความ

เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวและความหวงั การก่อสร้างพระพุทธรูปมิง่

มงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบรจิาคของ

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

และชมทศันียภาพทีส่วยงามของเกาะภูเกต็ในมุมสงู 

 

จากนัน้ เดินทางถงึแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของทอ้งทะเลยามเยน็ น าท่านล่องเรือยอรช์ด่ืมด า่กบับรรยากาศพระอาทิตย์ตก

สุดโรแมนติก พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ พร้อมรบัประทานอาหารเยน็บนเรือยอรช์ บรรยากาศค ่าคนื ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างยิง่

ทุกท่านสามารถถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั 



 

  

  

 

  

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 

ท่ีพกั   ป่าตอง เบยฮิ์ล หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

วนัท่ีสอง  เขาหลกั • หมู่เกาะสิมิลนั • ด าน ้าชมปะการงัหมู่เกาะสิมิลนั • ภเูกต็      

 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

 



 

  

  

06.00น. ออกเดนิทางจากทีพ่กัโดยรถตูว้ไีอพเีพื่อไปขึน้เรอืที ่ท่าเรือทบัละมุ  

ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX 

จากนัน้ มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลนั ดว้ยเรอืสปีดโบ๊ททีม่คีวามปลอดภยัดว้ยเสือ้ชูชพี และอุปกรณ์ทีค่รบครนั ใชเ้วลาในการเดนิทางไปหมู่เกาะ

สมิรินัประมาณ  2-3 ชัว่โมง  

จากนัน้ เดนิทางถงึเกาะ 8 หรอื เกาะสิมิลนั สถานที่ตัง้ของหนิเรอืใบ หรอื Sail Rock จุดชมววิอนัเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเหน็ววิ อ่าวเทอืก หรอื 

Donald Duck Bay ซึง่โอบลอ้มไปดว้ยกองหนิขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน ้าและอาบแดดบนหาดทรายสขีาว 

 

 

จากนัน้ เดนิทางสู่จุดด าน ้าจุดแรกที่เกาะ 9 หรอื เกาะบาง ู เกาะเลก็ๆ ทีม่โีขดหนิรปูลกัษณะต่างๆ โดยเฉพาะทีจุ่ดด าน ้า ขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงาม

สลบัซบัซอ้นกนัเป็นบรเิวณกวา้ง จะมแีนวปะการงั และกลัปังหาทีส่มบูรณ์ และยงัเป็นทีอ่ยู่ของปลาหลาก ชนิด เช่น ปลาไหลรบิบิน้ ฉลามครีบ

เงนิ ปลาเก๋า ปลาบู่ กัง้ตัก๊แตนสถานที่ด าน ้าที่มทีัง้พนัธุ์ปลาหายาก และฝงูปลาขนาดใหญ่อกีทัง้ ยงัเป็นจุดยอดฮติในการถ่ายภาพน ้าสคีราม

เขม้ ตดักบักองหนิทีส่วยงามตระการตา เพลินเพลินกบัปลาใต้ท้องทะเลหลากสายพนัธุ์และปะการงัอนัสวยงาม 



 

  

  

   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ อทุยานฯหมู่เกาะสิมิลนั แบบ LUNCH SET ตามอธัยาศยั 

บ่าย ออกเดนิทางอกีครัง้ เพื่อพบกบัโลกใตท้ะเลอนัสวยงามกบัจุดด าน ้าทีข่ ึน้ชื่อของหมู่เกาะสมิลินั ณ เกาะ7 หรอืเกาะบายู ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ

เต่าทะเล ทีพ่บเหน็ไดบ้่อยครัง้และชอบแวะเวยีนมาทกัทายกบันักท่องเทีย่วอยู่เสมอ จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เกาะ 4 หรอืเกาะเม่ียง 

เกาะทีม่ชีายหาดอนังดงามถงึสองชายหาด ซึง่สามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดนิเล่น 

ถ่ายรปู หรอืด าน ้าตื้นไดต้ามอธัยาศยั 

    



 

  

  

 

15.30  ออกเดินทางกลบั มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน ้าเปล่ียนเส้ือผ้า 

16.30  เดินทางถึงท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน ้าเปล่ียนเส้ือผ้าจากนัน้เดินทางเข้าสู่เมืองภเูกต็  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 

ท่ีพกั   ป่าตอง เบยฮิ์ล หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม 

จากนัน้ น าทุกท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงของภูเกต็ถา้ใครมาภูเกต็จะตอ้งมาแวะนมสัการ 

หลวงพ่อแช่ม แห่งวดัฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล  

 

 

วนัท่ีสาม วดัฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ •  วดัพระผดุ หรือ วดัพระทอง • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติภเูกต็ • สนามบิน

สุวรรณภมิู                                      (เช้า/กลางวนั/-) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ร้านวนัจนัทร ์

จากนัน้ แวะคาเฟ่สุดชคิ  Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบวั” เป็น

คาเฟ่ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัว

วิกตอเรียหรือบัวกระด้งซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่

ทีสุ่ดในตระกูลของบวัมขีนาดใหญ่ถงึ1.5เมตร มกีาร

ตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบไทย เหมาะแก่การหนีความ

วุ่นวายใหเ้ราได้มารื่นรมยไ์ปกบับรรยากาศของสระ

บัวและลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและ

เครื่องดื่มสไตลพ์ืน้เมอืงฟิวชัว่นัน่เอง  

 

 



 

  

  

 

จากนัน้           น าท่าน เดินทางสู่ วดัพระผดุ หรือ วดัพระทอง ชม

ความมหศัจรรยว์ดัเก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงในจงัหวดั ภูเกต็ วดั

พระทองตัง้อยู่ในต าบลเทพกษตัรีย ์อ าเภอถลาง จงัหวดั

ภูเกต็ ระยะทางห่างจากสะพานสารสนิ ประมาณ 25 กม. 

ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มีการ

บนัทึกและจดัพมิพ์ โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาลเจ้า

อาวาสวดัพระทอง ไวด้งันี้  ในปัจจุบนันี้ ไม่เป็นวดั ก่อน

เป็นทุ่งกว้าง มีนา มีล าคลอง มีหญ้าส าหรบัเลี้ยงสตัว์ 

เช่น โค กระบอื ของชาวบา้นชาวเมอืงสมยันัน้ 

 

น าท่าน เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลกึขึน้ชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น ้าพรกิกุ้งเสยีบ ขนมเต้าส่อ และ

ผลติภณัฑข์ึน้ชื่ออื่น ๆ อกีมากมาย 



 

  

  

17.00 น. สมควรแก่เวลาออกไปยงัสนามบินนานาชาติภเูกต็ 

19.05 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD533 /DD529 

20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรงุเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

                ........................................................................................................... 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถตู้ปรบัอากาศ จ านวน ไฟลท์บินและเวลา 
ราคาปกติต่อท่าน/

รวมราคาเดก็ 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
10,999 2,000 

17 ก.พ.66 19 ก.พ.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
11,999 2,000 

24 ก.พ.66 26 ก.พ.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 

03 มี.ค.66 05 มี.ค.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

10 มี.ค.66 12 มี.ค.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 

17 มี.ค.66 19 มี.ค.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

24 มี.ค.66 26 มี.ค.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

31 มี.ค.66 02 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

05 เม.ย.66 07 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 DD522 09.00-10.20 13,999 2,000 



 

  

  

DD539 18.10-19.35 

07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

12 เม.ย.66 14 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

13 เม.ย.66 15 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
15,999 2,000 

14 เม.ย.66 16 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

15 เม.ย.66 17 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

21 เม.ย.66 23 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
11,999 2,000 

28 เม.ย.66 30 เม.ย.66 รถตู้ 8 ท่ีนัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

 

** การนัตีตัง้แต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์ กรณี 6 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร*์* 

 กรณีกรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 

ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป เป็นตัว๋ราคาพเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได ้ หากลูกคา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะเลื่อนวนั

เดนิทางหรอือยู่ตอ่ไม่กลบัพรอ้มกรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งท าการซื้อตัว๋เครือ่งบนิใหม่เท่านัน้ 

  น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งไม่เกนิ 20 กก. ถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กก. 

  โรงแรมทีพ่กั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  กรณีพกั 3 ท่าน จะเป็นเตยีงเสรมิ 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

  ค่ารถตูร้บั-ส่งพรอ้มคนขบัรถตามสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 



 

  

  

  ค่าหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

  ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รบัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่

คุ้มครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิิบาร,์ ซกัรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของ, อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง จาก

เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทปิ 300 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์ คนขบัรถ ตามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียมแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ัง่กรุณาอ่านรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากท่านช าระเงนิแลว้จะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทัง้หมดและไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณ ี

 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการเดนิทาง 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

• เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางและช าระค่ามดัจ าทวัรท์่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 

กรณียกเลกิ :  

• แจง้ยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ก่อนการเดนิทาง : หกัค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋ 

               เครื่องบนิ, รถตู ้VIP, รถบสั, ค่าวซี่า, ค่าโรงแรม 

               ทีพ่กั,ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว,  

               ค่าบรกิาร     

• แจง้ยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทาง15-29 วนั : ยดึเงนิค่าทวัร ์50% และ หกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิ 

              ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, ค่าวซี่า , 

              ค่าโรงแรมทีพ่กั,  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว,  



 

  

  

              ค่าบรกิาร 

• ในกรณีช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลื่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใด 

ๆทัง้สิน้   
 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

 
กรณีเจบ็ป่วย :  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ  จะท าการเลื่อน   การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางหรอืเลื่อนการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษิัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิัทฯต้องน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางของท่าน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้

จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง*** 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่า

ทวัรท์ัง้หมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 


