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ก ำหนดวันเดนิทำง  

 

• มัคคเุทศกแ์ละทมีงำนผูช้ ำนำญเสน้ทำงและบรกิำรด ีเป็นกันเอง สนุกสนำน มคีวำมรู ้ 

• ทีพ่ักมำตรฐำนระดบั 5 ดำว 2 คนื  

• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะทำ่น 

• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกรำ้นทีเ่รำคัดเลอืกให ้สะอำด สด อร่อย คณุภำพดเียีย่ม  
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 มกรำคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

 กมุภำพันธ ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 

 มนีำคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 

 เมษำยน   02-04 / 04-06 / 05-07 

วนัแรก(1)  กรงุเทพ – ภเูก็ต – พงังา – ลอ่งอา่วพงังา – วดัพระทอง  - แหลมพรหมเทพ 

04.30 น. สมำชกิทุกท่ำนพรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำรเ์ตอรส์ำย

กำรบนินกแอรพ์รอ้มเจำ้หนำ้ทีค่อยดแูลเช็คสมัภำระและบัตรทีน่ั่งบนเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทำงสู ่จ.ภเูก็ต โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7502 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.25 ชัว่โมง)  

10.55 น ำท่ำนเดนิทำงถงึจังหวัดภูเก็ตไขมุ่กแหง่ทะเลอันดำมันของประเทศไทย น ำท่ำนโคช้มำตรฐำนยุโรปทีไ่ดจ้ัด

ไวค้อยบรกิำรท่ำน ออกเดนิทำงสู ่จ.พังงำ น ำท่ำนสู่ท่ำเทยีบเรือพังงำ “น าสมาชกิลงเรอืล่องอ่าวพงังา”

ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม

ควำมหลำกหลำยของทัศนียภำพที่

ทีย่ังคงควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำต ิ

น ำสมำชกิเดนิทำงสู ่“ ถ า้ลอด” ซึง่

เป็นถ ้ำทำงทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเมืองไทยน ำท่ำนล่องเรือเขำ้

ชมควำมสวยงำมภำยในทีม่ี ขนำด

กวำ้ง 20 เมตร ยำวประมำณ 50 

เมตร มหีนิงอก หนิยอ้ยแปลกตำบน

เพดำนถ ้ำสวยงำมมำกใหท้่ำนได ้

ถ่ำยภำพไวเ้ป็นทีร่ะลกึหนำ้ปำกถ ้ำ 

จำกนัน้น ำชม “เขาหมาจู” ซึง่เป็น

ภเูขำหนิปนูรูปร่ำงประหลำดมลีักษณะคลำ้ยสนัุขจนีก ำลังหมอบ สำมำรถมองเห็นสว่นหัว ล ำตัว และหำงเป็นพู่

สวยงำม จำกนัน้เดนิทำงสู่ “เกาะเขาพงิกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อันโดดเด่น

ของอุทยำนซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นฉำกสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรเ์รื่องเจมสบ์อน007จนมชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว

โลก ใหท้่ำนไดเ้ดนิเทีย่วชมเกำะแหง่น้ีซึง่มแีนวสนัทรำยขำวสะอำด น ้ำทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มถ่ำยภำพไวเ้ป็น

ที่ระลึก...จนกระทั่งไดเ้วลำอันสมควรออกเดนิทำงสู่ “เกาะปันหย”ี ผ่ำนชมควำมแปลกตำของ “เกาะ

นมสาว” ทีต่ั่งตระหง่ำนอยูก่ลำงอทุยำนแหง่น้ี  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ หลังอำหำรใหท้่ำนเดนิเทีย่วชมหมู่บำ้นชำวเกำะปันหยทีีส่รำ้ง

บำ้นเรอืนดว้ยไมอ้ยูก่ลำงทะเลกวำ่600ครัวเรอืน พรอ้มเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคำ้พืน้บำ้นตำมอัธยำศัย 



 

Page 3 of 8 
 

บำ่ย น ำท่ำน ออกเดนิทำงกลับสู่ จ.ภูเก็ต เดนิทำงถงึ เกำะภูเก็ต ไข่มุกอันดำมัน ขำ้มสะพำนเทพกษัตรี น ำท่ำน

นมัสกำร “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” 

ตัง้อยู่ภำยใน วัดพระทอง หรอื วัดพระผุด ต ำบล

เทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เป็น

หนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต 

เป็นวัดเก่ำแก่ที่สรำ้งในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอน

ปลำย  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “แหลมพรมเทพ” 

สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มี

ทัศนียภำพทีส่วยงำม และเป็นจุดชมพระอำทติย์

ตกดนิที่ไดรั้บควำมนิยม “เแหลมพรหมเทพ” 

ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงกำรมหัศจรรย์เมอืงไทย 

12 เดอืน 7 ดำว 9 ตะวัน ของกำรทอ่งเทีย่วแห่ง

ประเทศไทย จุดเดน่คอื ชมพระอำทติยต์กทะเล สวยทีส่ดุในประเทศไทย 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรมือ้ค ่ำ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ // หลังอำหำร อสิระใหท้ำ่นอสิระตำมอัธยำศัย... 

ทีพ่กั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket/ Diamond Cliff  *****  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่อง(2) ภเูก็ต – เกาะพพีเีล – พพีดีอน – ด าน า้ชมปะการงั – เขา้ทีพ่กั  

เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืรัษฎำ เพือ่ลงเรอืท่องเทีย่วแบบ Speed Boat (เรอืเร็วมคีวำมปลอดภัยสงู) มุ่งหนำ้สู่ 

หมู่เกำะพีพี เรือออกเดนิทำงสู่ “เกำะพี.พี.ดอน” ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชำตสิองฝ่ัง 

เดนิทำงถงึเกำะพพีเีล น ำท่ำนผ่ำนชม “อ่ำวมำหยำ” สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรร์ะดับฮอลวีูด้เรือ่ง The Beach 

เวิง้อำ่ววงพระจันทรต์ัดกับน ้ำทะเลสคีรำม เทีย่วชมทะเลใน ( Lagoon ) ที ่“อำ่วปิเละ” ชมน ้ำทะเลสเีขยีวมรกต



 

Page 4 of 8 
 

ตัดกับภูเขำหินปูนที่โอบลอ้ม ให ้

ท่ำนเล่นน ้ำ ด ำน ้ำชมปะกำรัง และ

ฝูงปลำมำกมำยที่ อ่ำวโล๊ะซำมะ 

ผ่ำนชม ถ ้ำไวกิง้ หรอื ถ ้ำพญำนำค 

ที่ได รั้บกำรสัมปทำนเก็บรังนก

นำงแอน่   

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ 

รำ้นอำหำรทอ้งถิน่บนเกำะพพีดีอน 

บำ่ย น ำท่ ำนออกเดินทำงต่อไปยัง 

“เกำะไผ่” (แบมบู) สถำนทีท่ีไ่ดรั้บ

ควำมนยิมอันดับตน้ ๆ  หนำ้หำดเป็น

แนวยำว ทีผ่สมผสำนกับทรำยขำว 

น ้ำใสสะอำด ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับกำรเลน่น ้ำ จำกนัน้น ำทำงออกเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่กบนเกำะพพี ีใหท้ำ่นได ้

อสิระไปกับสำยลมและแสงแดด ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูภ่เูก็ต 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่หลังอำหำร อสิระใหท้ำ่นอสิระตำมอธัยำศัย... 

ทีพ่กั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket/ Diamond Cliff  *****  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่าม(3)  พระพทุธมิง่มงคล เอกนาคครี ี- เทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต – Street Art – วดัฉลอง นมสัการ

หลวงพอ่แชม่ - ชอ้ปป้ิงของฝากพืน้เมอืง - เดนิทางกลบักรงุเทพ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรมือ้เชำ้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น ำทำ่นสูเ่ขำนำคเกดิ สกักำระองคพ์ระใหญ ่“พระพุทธมิง่มงคลเอกนำคครี”ี ชำวภเูก็ตมคีวำมตัง้ใจใหเ้ป็นองค์

พระประจ ำเมอืง น ำท่ำน “ชมย่ำนตกึเก่ำ” ซึง่ยังคงศลิปกรรมรูปแบบ ชโิน-โปรตุกรีส ชมภำพ Street Art ที่

สะทอ้นถงึวัฒนธรรมของชำวภูเก็ต 

น ำท่ำนขึน้ “จุดชมววิเขำรัง” เป็น

จุดชมววิกลำงเมอืงทีค่นภูเก็ตนยิม

ไปน่ังพักผ่อนหย่อนใจชมววิเมือง

กัน  

เทีย่ง บ ริ ก ำ ร อ ำ ห ำ ร ก ล ำ ง วั น  ณ 

รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

บำ่ย  หลังอำหำรจำกนัน้น ำท่ำนสู ่“ศำล

เจำ้กิ้วเทียนเกง้” ตั ้งอยู่บริเวณ

ปล ำ ยแหลมส ะพำนหิน  โ ด ย

ดำ้นหนำ้ของศำลเจำ้จะหันออก

ทอ้งทะเล จำกประวัตทิีจ่ำรกึไวใ้นแผน่หนิหนำ้ศำลเจำ้ ปรำกฎวำ่พระนำงกิว้เทีย้นลือ้ ซึง่เป็นเทพเจำ้ชัน้ผูใ้หญ่

ฝ่ำยศำสนำเตำ๋ ไดบ้อกผ่ำนร่ำงทรงของทำ่นวำ่  ตอ้งกำรทีจ่ะใหม้กีำรจัดตัง้ ศำลเจำ้ประจ ำองคข์องทำ่น เพือ่



 

Page 5 of 8 
 

ท่ำนจะไดช้่วยปกปักรักษำคุม้ครองลูกหลำนชำวภูเก็ต จำกนั้นน ำท่ำนไปนมัสกำร “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วัด

ฉลอง ภูเก็ต” เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุของภูเก็ต มรูีปหล่อของหลวงพ่อแชม่ และหลวงพ่อชว่ง ซึง่เป็นที่

เคำรพสักกำระของชำวภูเก็ต จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ อำทโิรงงำนผลติเม็ดมะม่วงหมิพำนต ์รำ้น

ไข่มุกและเครื่องประดับขึน้ชือ่จำกเมอืงภูเก็ต พรอ้มทัง้ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เพื่อน ำไปเป็นของฝำกแกค่นทำง

บำ้น ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิภเูก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศยั *** 

21.00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงถงึสนำมบนิภเูก็ต 

23.00 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯโดยสำยกำรบนิไทยเทีย่วบนิที ่DD 7525 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.20 ชัว่โมง) 

00.20 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

*** หมำยเหต ุโปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ 

กำรจรำจร กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ และสถำนกำรณ์ในขณะนัน้  เพือ่ควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดนิทำง 

บรษัิทฯ ไดม้อบหมำยให ้มัคคเุทศกม์อี ำนำจตดัสนิใจ  ทัง้น้ีจะค ำนงึถงึควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส ำคญั  

 

 

ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2564 

วันเดนิทำง ผูใ้หญ ่รำคำทำ่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทำ่นเดยีว  

เพิม่ทำ่นละ่ 

08-10 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

15-17 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,590 3,500 

22-24 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

29-31 ม.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

05-07 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

13-15 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,000 

19-21 ก.พ. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

26-28 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,000 

05-07 ม.ีค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

12-14 ม.ีค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

19-21 ม.ีค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 
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26-28 ม.ีค. 64 13,990 13,990 13,790 13,590 3,500 

2-4 เม.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,000 

4-6 เม.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,000 

5-7 เม.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 4,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 

 

การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคำ้ทีท่ ำกำรจองและช ำระมัดจ ำมำกอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสำรกอ่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภเูก็ต // ภเูกต็ -กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดนิทำงเพือ่โหลดทำ่นละ1 ใบ 

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ทำ่น  

2. คำ่รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะทำ่น พรอ้มคนขับช ำนำญทำง  

3. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ระดบัมำตรฐำนหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

4. คำ่เรอืทอ่งเทีย่วเกำะพพี ีพรอ้มอปุกรณ์ด ำน ้ำและเจำ้หนำ้ทีค่อยดแูล 

5. คำ่อำหำรแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ำกรำ้นทีเ่รำคดัเลอืกให ้สะอำด สด อร่อย คณุภำพดเียีย่ม  

6. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบกำรณ์น ำเทีย่วใหค้วำมรู ้และผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง   

7. คำ่ประกันอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 %  

2. คำ่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคำ่ทปิพนักงำนขับรถ ทำ่นละ 400 บำท 

3. คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี คำ่เครือ่งดืม่และอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบใุนรำยกำร  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์7,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วันท ำกำรนับจำกวันจอง พรอ้มสง่ส ำเนำบัตรประชำชน (ที่

สะกดชือ่และนำมสกลุภำษำอังกฤษ เพือ่ใชน้ ำสง่ประกันกำรเดนิทำง) และหลักฐำนโอนเงนิ 

2. ค่ำทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วันท ำกำร หรอืตำมวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบุ (กำรไม่ช ำระ

เงนิคำ่มัดจ ำหรอืช ำระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิกำรจัดหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิกำรเดนิทำง หำกแจง้หลังจำกจ่ำยเงนิมัดจ ำแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ธรรมเนียมทำ่นละ 3,000 บำท 

หำกแจง้ ระหว่ำง 15-8 วันท ำกำร กอ่นวันเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคำ้จ ำนวน 40 % ของ

เงนิทีล่กูคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วันท ำกำรกอ่นวันเดนิทำง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับ

ลกูคำ้  
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2. กรณีทีม่กีำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคำ้ไดช้ ำระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

***หมายเหต*ุ** 

● กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทำงทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวน

ดังกลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

● รำยกำรทอ่งเทีย่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อันเน่ืองจำกฤดกูำล สภำพภมูอิำกำศ, เหตกุำรณ์

ทำงกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร ภัยธรรมชำต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึ

ประโยชนแ์ละควำมปลอดภัยของทำ่นเป็นส ำคญัทีส่ดุ 

● หำกทำ่นไมไ่ดเ้ดนิทำงทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจำกคณะ ทำ่นไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น

บรกิำรทีข่ำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีทีท่ำ่นเป็นชำวมสุลมิ ไมท่ำนเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บรษัิทฯใหท้รำบลว่งหนำ้ 

● ทำงบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในควำมเสยีหำย หรอืกำรยกเลกิกำรเดนิทำงทีเ่กดิจำกเหตสุดุวสิยั อำท ิ

ภัยจำกธรรมชำต ิภัยจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่ำ่งๆ 

● กำรจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล ำดับกำรจอง และถอืเป็นสทิธิข์ำดของทำงบรษัิทฯ ในกำรบรหิำรจัดกำร 

● เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งใสห่นำ้กำกอนำมัยตลอดกำรเดนิทำง 

● ตตอ้งมกีำรรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง และลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีำรจดัระยะหำ่งแบบเหมำะสม (ถอืเป็นสทิธิข์ำดของทำงบรษัิทฯ ในกำรบรหิำรจัดกำร) 

● มกีำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตัด
ชือ่ลูกคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง
กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวำ่บรษัิทฯ
ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคำ้จะไม่ยกเหตุน้ีมำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร
เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่ับควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง
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นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกันปัญหำดังกล่ำว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกับเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไม่ปฏบิัตติำม
และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยื่นวีซ่ำที่สถำนฑูต บริษัทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร
เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคำ่วซีำ่ใน
ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบุคคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ
กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตุผล หำก
ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำร
ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/
หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ่้ำยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้
ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม
เสีย่งโดยแบ่งสัมภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื
ล่ำชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 
และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน
สุขภำพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน
สขุภำพระหว่ำงเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่
ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบริษัทที่เป็น
ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลำ ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบัญชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 

 

 

 

 

 


