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ROOM TYPE 

เขา้พกัชว่งวนัที ่1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2563 

พกั 1 คนื พกั 2 คนื 

เสรมิเตยีง /ตอ่คนื 

  

จ. - อา. จ. - อา. 

Deluxe Room 1,700 3,400 
1,000 

Deluxe Seaview 2,700 5,400 

 

ROOM TYPE 

เขา้พกัชว่งวนัที ่24 ธ.ค. 63 – 05 ม.ค. 64 

พกั 1 คนื พกั 2 คนื 
เสรมิเตยีง /ตอ่คนื 

จ. - อา. จ. - อา. 

Deluxe Room 3,900 7,900 
1,000 

Deluxe Seaview 4,900 9,900 

 

 

ราคาหอ้งพกันีร้วม 

- อาหารเชา้ 

- อนิเทอรเ์น็ตใชส้าย และไรส้ายฟรทีั่วทัง้รสีอรท์ 

- น ้าดืม่ฟรใีนหอ้งพัก 2 ขวด/ตอ่วนั 

- บรกิาร FITNESS 

- บรกิารซาวน่า 

- บรกิาร KID’S CLUB 

- SHUTTLE BUS รับ-สง่ (ตามเวลา และเงือ่นไขก าหนดของทางโรงแรม)  
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** (เนือ่งดว้ยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจบุนั ทางโรงแรมงดใหบ้รกิารช ัว่คราว หากลูกคา้มคีวาม

ประสงคต์อ้งการใชบ้รกิาร กรณุาตรวจสอบการใหบ้รกิารอกีคร ัง้กบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) ** 

 

การจองหอ้งพกั 

- เลอืกวนัทีต่อ้งการเขา้พัก และเช็คหอ้งวา่งกบัเจา้หนา้ที ่ทีเ่บอร ์02-980-0203 หรอื 081-929-9293 (Hotline) 

การเขา้พกั 

- เมือ่ถงึวนัเขา้พัก ใหเ้ขา้ไปทีป่ระชาสมัพันธเ์พือ่แจง้ชือ่ทีไ่ดท้ าการจองหอ้งพักเอาไว ้พรอ้มกบัยืน่บัตรประชาชนหรอื

พาสปอรต์ เพือ่ใหพ้นักงานตรวจเช็คขอ้มูลและกรอกรายละเอยีดของผูเ้ขา้พักลงไปในระบบของโรงแรม 

เง ือ่นไขการจอง 

- การโอนเงนิ 100% หลงัการยนืยันการจอง 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิทุกกรณี 

บรกิารเสรมิเพิม่เตมิ 

 

Private one-way airport transfers to / from Phuket Airport 

Transfer ราคา (เวลาใหบ้รกิาร 06.01 – 22.59) 

Car (ส าหรับ 1 – 3 ท่าน) THB 700 per car per way 

Van (ส าหรับ 4 – 7 ท่าน) THB 800 per car per way 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่
ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 

ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดังนัน้ลูกคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนั้นยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
5. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 
ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน )ยกเวน้ค่าวซี่า (กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3 % 

7. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่งโดย
แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง

ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบินก าหนด (และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้  หากกระเป๋า

เดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก

กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

9.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการ

ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงินที่บริษัทไดร้ับจริงตาม
หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 
 


