
 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิภเูก็ต – วดัฉลอง – วดัพระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี ี– แหลมพรหมเทพ 

06.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

08.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิภเูก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ302 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัภูเก็ต โดยรถตู ้VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮติ ส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการมาสมัผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใตท้ีม่คีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ทีเ่ทีย่ว ชายหาดรมิทะเล 

 น าทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือ “วดัไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองภูเก็ต ถา้ใครมาภูเก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมัสการ หลวงพ่อแชม่ แห่งวัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคลแต่ตัวเอง อกีทัง้ทีวั่ดฉลองแห่งน้ียังเป็นทีต่ัง้ของ พระมหาธาตุ

เจดยีพ์ระจอมไทยบารมปีระกาศ เป็นทีป่ระดษิฐสถานของพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรลีังกา วัด

ฉลองแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วในภูเก็ตอกีแห่งทีใ่ครๆทีม่าเทีย่วภูเก็ตจะตอ้งมาวัดแห่งนี้  เรื่องราวความศักดิส์ทิธิ ์

กติตศิัพทใ์นการรักษาโรค บญุญาบารม ีและเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ศลิปแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้

ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สรุยิกันต” 

จากพม่า ประดษิฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกดิ ไดร้ับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ



พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ว่า “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครีี” พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเมอืง

ภเูก็ต 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์ส าหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดใน

เมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใตสุ้ดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับ

ทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตาม ตน้หญา้ทีพ่ัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหาน

และเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 

 
 



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง ทา่เรอืแหลมหงา – อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะพพี ี– เกาะพพีเีลย ์– อา่วปิเละ – เกาะพพีดีอน – ถ า้ไวกิง้ – หาด

ลงิ – เกาะไข ่– ทา่เรอืแหลมหงา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  

08.00 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืแหลมหงา เพือ่เช็คอนิและรับประทานอาหารวา่ง ทีท่างทา่เรอืเตรยีมรับรอง 

09.00 น. เดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตหิมู่เกาะพพี ีโดยเรือสปีดโบท้ เดมิชาวทะเลเรียก หมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ ค าว่า ปูเลา 

แปลวา่เกาะ ค าวา่ ปิอาปิ แปลวา่ตน้ไมท้ะเลชนดิหนึง่จ าพวกแสม และโกงกาง ตอ่มาเรยีกวา่ ตน้ปีปี ซึง่ภายหลัง กลาย

เสยีงเป็น พพี ีซึง่ได ้ชือ่ว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใตส้มุทรนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วหมู่เกาะน้ีส่วนใหญ่มาเพือ่ด าน ้าดู

ปะการัง ดอกไม ้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 หมู่เกาะพพี ีประกอบดว้ยประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ๆ คอื เกาะพพีดีอน เกาะพพีเีล และเกาะเล็กๆขา้งเคยีง คอื เกาะยงู 

เกาะไมไ้ผ ่อาจกลา่วไดว้า่ เกาะพพีดีอน และเกาะพพีเีล เป็นสดุยอดแหง่สถานทีท่อ่งเทีย่วหลัก เป็นเวิง้หรอือา่วใหญ่ที่

ภายในมหีาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเล่นน ้าแลพดูปะการัง และเกาะพพีดีอน เองครัง้หนึง่ เคย ตดิอันดับ 1 ใน 10 

อันดับเกาะทีส่วยงามทีส่ดุในโลกเลยทเีดยีว เกาะพพีดีอนเป็นศนูยก์ลางของหมู่เกาะพพี ีมทีัง้ ทีพ่ัก รา้นอาหาร และสิง่

อ านวยความสะดวกครบครัน รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ทีส่วยงามอกีดว้ยเกาะพพี ีประกอบ ดว้ยอา่ว 2 อา่วทีเ่ป็นเวิง้อา่วคู ่คอื 

อา่วตน้ไทร และอา่วโละดาลัมคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ รม่รืน่ดว้ยทวิมะพรา้ว 

 น าท่านเดนิทางสู่ อา่วปิเละหรอืทะเลใน เกาะพีพีเล เป็นอ่าวแคบ ๆ ที่มีปากทางเขา้ออกทางเดียวลัษณะภายในมี

ความงดงามราวกับทะเลสาบส่วนตัว เน่ืองจากน ้าทะเลมีสีเขียวมรกต เงียบสงบ ไม่ค่อยมีคลื่นลม เหมาะแก่การ

พักผ่อนเล่น ้าทะเลและชืน่ชมกับทัศนียภาพของโตรกผาที่มีลักษณะสูงชันและลอ้มรอบจนเกอืบเป็นทะเลปิด การ

เดนิทางเขา้ไปเทีย่วชมในปิเละ นอกจากจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตยิังจะไดค้วามรูส้กึของการคน้หาการ

ผจญภัยเขา้ไปในทะเลสาบอันเรน้ลับ นอกจากนี้บรเิวณปากทางเขา้อา่วปิเละยังเป็นจดุด าน ้าชมปะการังทีด่จีดุหนึง่มทีัง้

ปะการังสมอง ปะการังจานและปะการังเขากวาง  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะพพีดีอน เป็นเกาะใหญท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางของเกาะพพี ีทัง้ทีพ่ัก ทา่เรอื รา้นอาหาร สิง่

อ านวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ทีเ่กาะนี้ทัง้หมด รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ที ่งดงาม เกาะพพีดีอน ประกอบดว้ยอา่ว 2 อา่วที่

เป็นเวิง้อ่าวคู่ คอื อ่าวตน้ไทรกับ กับอ่าวโละดามลัมซึง่เป็นเวิง้วงเขา้หากันคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ ร่วมรื่นดว้ย ทวิมะพรา้ว 



และจดุไฮไลทข์องเกาะพพีดีอน คอื จดุชมววิ ทีส่ามารถเห็นทวิทัศน์และทัศนียภาพของเกาะพพีดีอน รวมถงึเกาะต่างๆ 

บรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย ถอืวา่เป็นจดุเช็คอนิยอดฮติก็วา่ได ้

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (4) 

 น าท่านล่องเรอืผ่าน ถ า้ไวกิง้ สถานทีท่ีถู่กคน้พบโดยนักเดนิเรอื Captain Cook ในถ ้าแห่งนี้ยังมภีาพเขยีนเรอืโบราณ 

เก่าแก่อายุหลายรอ้ยปี จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะลงิ นักท่องที่ยวและคนที่เกาะเรียกกันตดิปากว่าอ่าวลงิ หรือ 

Monkey Bay ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของลงิฝงูใหญ ่บอ่ยครัง้จะลงมาทีช่ายหาด และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว อา่วลงิ มี

ทะเล และเป็นแหล่งของปะการัง กองหนิอยู่ใตน้ ้าจ านวนมากมายแนวประการังทีอ่่าวลงินับว่าเป็นแนวประการังที่ใหญ่

พอสมควร มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู เป็นประการังน ้าตืน้ แต่ตามชว่งแนวหนา้ผาลกึลงไปจะเป็น ประการังออ่น 

สสีดใส พริว้ไหวกับกระแสน ้า ท่านทีไ่ม่เคยด าน ้าแบบ Scuba Diving แต่ถา้มาด าน ้าตามหนา้ผา ในจุดน้ีชว่งน ้าลง จะ

ไดพ้บเห็นประการังออ่น และสภาพแวดลอ้มของประการังน ้าลกึ เหมอืนได ้ด าน ้าแบบ Scuba Diving 

 หลังจากนัน้เดนิทางสู ่เกาะไข ่ชมความงามของหาดทรายขาวละเอยีดตัดกับทะเลสฟ้ีาคราม อสิระเล่นน ้าหรอืถ่ายรูป 

พักผอ่นบนชายหาดตามอัธยาศัย 

 

 



 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางจาก เกาะไข ่พรอ้มความประทับใจ 

16.30 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืแหลมหงา  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (5) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ROCK BEACH SWING – รา้นของฝากพรทพิย ์– ตกึชโินโปรตุกสี เมอืงเก่าภูเก็ต – สนามบนิภูเก็ต – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่Rock Beach Swing ตัง้อยูบ่รเิวณจดุชมววิหาดกะรน อกีหนึง่จดุถา่ยภาพรมิทะเลแหง่ใหมล่า่สดุ 

ทีม่มีมุใหถ้า่ยภาพมากมาย เหมอืนกบัยกบาหลมีาอยูท่ีภ่เูก็ต ทัง้รังนกสไตลบ์าหล ีแปลชงิชา้ โซฟา แปลรมิชายหาด 

รวมทัง้โซฟาไมแ้บบอลังการ และมมุไฮไลทบ์ันไดสวรรคส์ขีาวรมิทะเล ** ราคาทวัรน์ีร้วมคา่บรกิารเขา้ชมแลว้ 

พรอ้มน า้ดืม่ทา่นละ 1 ขวด ** 

 

 

 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถอืวา่เป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดภเูก็ต อาทเิชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ

ขนมเตา้สอ้ มะมว่งหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มแูผน่ หมหูยอง เป็นตน้  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต อกีหนึง่กจิกรรมหา้มพลาดเมือ่ไปเทีย่วภเูก็ตก็คอืการ

เดนิเทีย่วชมสถาปัตยกรรมเกา่แกส่ไตลช์โินโปรตุกสีในย่านเมอืงเกา่ของภูเก็ตน่ันเอง ซึง่ตกึเหล่าน้ีถูกสรา้งในสมัยที่

ชาวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร ่ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและ

ตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่หา้มพลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่าน

สวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 



18.30 น. น าทา่นสู ่สนามบนิภเูก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ309 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี  

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

12 – 14 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

19 – 21 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

23 – 25 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

06 – 08 มกราคม 2565 11,999 3,000 

08 – 10 มกราคม 2565 12,999 3,000 

09 – 11 มกราคม 2565 11,999 3,000 

12 – 14 มกราคม 2565 11,999 3,000 

15 – 17 มกราคม 2565 12,999 3,000 

16 – 18 มกราคม 2565 11,999 3,000 

20 – 22 มกราคม 2565 11,999 3,000 

22 – 24 มกราคม 2565 12,999 3,000 

26 – 28 มกราคม 2565 11,999 3,000 

29 – 31 มกราคม 2565 12,999 3,000 

31 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

10 – 12 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

24 – 26 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่01 พฤศจกิายน 2564 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที ่01 

พฤศจกิายน 2564) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พรอ้ม

ส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 


