
 
 

Page 1 of 10 
 

 

Code: DW03-Phanggha-Phuket-WWE0104P-43WE-18990-21990-Nov-Apr-H201208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

เดอืนพฤศจกิายน 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 

เดอืนธันวาคม  03-06 // 04-07 // 05-08 // 10-13 // 17-20  

มกราคม   07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 

กมุภาพันธ ์   04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  

มนีาคม   04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 

เมษายน   01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 
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• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรูท้อ้งถิน่  

• ทีพ่ักมาตรฐาน หา้ ดาว  

• รถตูป้รับอากาศแบบ VIP (เพือ่ความสะดวกและคลอ่งตวัในการเดนิทาง)  

• เรอืเร็ว (Speed Boat)ในการเทีย่วชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศไทย 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  

• ทีพ่ัก ระดบัมาตราฐานตามรายการน าเทีย่ว 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง(1) กรงุเทพฯ – ภเูก็ต – ลอ่งเรอือำ่วพงังำ – เขำตะป ู

                                                    เกำะปนัหย ี– ทบัละม ุ– เขำหลกั 

05.00 คณะทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้4 เคาเตอร ์A-D สายการบนิไทยสไมล ์(WE) มเีจา้หนา้ที่

จากบรษัิทคอยบรกิารทา่นเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

08.30 น าทา่นเหนิฟ้าสูส่นามบนินานาชาตภิเูกต็ ดว้ยสายการบนิไทยสไมลเ์ทีย่วบนิที ่WE2203  

09.55 น าทา่นเดนิทางถงึจังหวัดภเูก็ตไขม่กุแหง่ทะเลอันดามันของประเทศไทย น าทา่นขึน้รถตู ้VIP ทีไ่ดจ้ัดไว ้

คอยบริการท่าน น าท่านเดินทางสู่ “อ่ำว

พงังำ” ซึง่เป็นอุทยานแห่งชาตทิีส่วยงาม

ของภาคใต ้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

ท่านจะไดพ้บกับความงามของธรรมชาตทิี่

หาดูไดย้าก อ่าวพังงาแห่งน้ีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีจุดไฮไลท์ส าคัญหลายจุด

ดว้ยกัน ***กจิกรรมล่องเรืออ่าวพังงารวม

ค่ากจิกรรมในราคาทัวรแ์ลว้ โปรแกรมอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมขึน้อยู่

กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของ

คณะท่านทีร่่วมเดนิทางเป็นหลัก บรษัิทขอ

สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อ

ความปลอดภัยของท่าน*** ที่อ่าวพังงา

แห่งน้ีมจุีดส าคัญหลายจุด น าท่านล่องเรือ

ถ่ายรูป เขาหมาจู เป็นหนึง่ในเขาทีป่กคลุมดว้ยสเีขยีว มลีักษณะเหมอืนกับหมาก าลังหมอบ เป็นเขาทีม่ี

ทวิทัศน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปดว้ยเป็นอยา่งมาก น าท่านถา่ยรูปกับเขาเขยีน ซึง่มจีติกรรมฝาผนังโบราณ

อายุมากกว่า 3,000 ปี ซึง่เกดิจากนักเดนิเรอืในอดตีทีไ่ดท้ าการวาดเอาไว ้ล่องเรอืผ่านเกาะหอ้งซึง่เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ีกจิกรรมพายเรือใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องท าและถ่ายรูปกับธรรมชาตอิันแสนสวยงาม 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ลอ่งเรอืลอดถ ้าทีถ่ ้าลอด ซึง่เกดิจากการกัดกร่อนของกระแสลมและทะเลเกดิ

เป็นลักษณะเดน่ทางธรณีวทิยาทีน่่าสนใจจัดเป็น Unseen ไทยแลนดท์ีน่่าสนใจเป็นอยา่งมาก จากนัน้น า
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ท่านเดนิทางสู ่“เขาตะปู” “เขาพงิกัน” เป็นอุทยานแห่งชาต ิซึง่มคี่าธรรมเนียมเขา้ชมรวมอยู่ในแพคเกจ

ท่องเที่ยวเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านชมเขาตะปู หรือ เกาะตาปู เป็นหนึ่งในไฮไลทข์องอ่าวพังงาและเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดพังงา 

เ ป็นเกาะหินที่มีลักษณะเด่นทาง

ธรรมชาตคิลา้ยตะปู แต่บริเวณเขา

หนิตะปูนั้นไม่สามารถเขา้ชมใกลไ้ด ้

เน่ืองจากบรเิวณฐานของเขาตะปเูกดิ

ก า ร กั ด เ ซ า ะ ขอ งน ้ า ท ะ เ ล เ ป็ น

เวลานานนับลา้นปี บริเวณเขาตะปู

แห่งน้ีเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์

เจมสบ์อนดอ์กีดว้ย ท าใหท้ีแ่หง่น้ีเป็นจุดถา่ยรูปยอดนยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว จนไดข้นานนามวา่ James 

Bond Islands จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปเขาพงิกัน ซึง่เป็นภูเขาสองลูกทีพ่งิกันอยู่เกดิจากการเคลือ่นตัว

ของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิเป็นลักษณะเดน่อันสวยงามน่าชม จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่

เกาะปันหย ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่บนเกาะปันหย ี

บา่ย อสิระท่านเดนิเลน่ถ่ายรูปบน “เกาะปันหย”ี เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของ

พังงา เกาะปันหยีเกดิจากการอพยพของชาว

อนิโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตัง้รกรากบนเกาะ

แห่งน้ี ปันหยมีคีวามหมายว่าธง บนเกาะแห่งน้ี

ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลมิและอาศัยกัน

อยู่บนเกาะเป็นครอบครัว ชาวเกาะปันหยี

ประกอบอาชพีชาวประมงเป็นหลักและมีอาชพี

ข า ยสิน ค ้า ที่ ร ะ ลึก ใ ห ้กั บ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว 

ผลติภัณฑ์จากธรรมชาต ิน าท่านเดนิซื้อของ

พื้นเมืองและถ่ายรูปบรรยากาศเกาะปันหยีไว ้

เกาะแห่งน้ีมีความสวยงามและวัฒนธรรมที่

น่าสนใจ อกีทัง้ยังมสีนามฟตุบอลลอยน ้าอกีดว้ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทับละมุ เพือ่เขา้ที่

พักและรับประทานอาหารเย็น 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: EMERALD KHAOLAK หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง(2) ลอ่งเรอืผจญภยัหมูเ่กำะ สมิลินั – จดุชมววิ – ด ำน ำ้ตืน้ดปูะกำรงั 

07.00 น. รับประทานอาหารมือ้เชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 
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09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ท่าเรือทับละมุเพือ่ขึน้เรือ สปีดโบท มุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะสมิลิัน (Similan Islands) 

หมู่เกาะส าคัญของทะเลอันดามัน 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงาม

ราวกับเจา้หญงิแห่งทอ้งทะเลอัน

ดามัน หมู่เกาะสมิลิันอุดมสมบูรณ์

ไปดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจ านวน

มากทัง้สตัวน์ ้า และ ปะการังทีแ่สน

สวยงาม น าท่านน่ังเรือสปีดโบท 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็

จะเดินทางถึงหมู่เกาะสมิิลัน น า

ท่านด าน ้ าตื้นชมความสวยงาม

ของทะเลสิมิลันที่เกาะ 5 และ 

เกา ะ  6 ซึ่งมีส ิ่ง มีชีว ิตทางน ้ า

มากมายใหท้่านไดช้ม พรอ้มกับชมความงามของปะการังหลากสทีี่แต่งแตม้พื้นทรายจนเกดิเป็นงาน

ศลิปะทีม่ชีวีติ ท่านจะเห็นฝูงปลานอ้ยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใตท้อ้งน ้ามชีวีติ จากนัน้ได ้

เวลาอันสมควรน าทา่นสูเ่กาะเมยีง (เกาะ4) 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมยีง (เกาะ4) (อาหารบรกิารปิคนกิ) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เกาะบางู ใหท้่าน

ด าน ้ าตื้นชมสัตว์น ้ าแหวกว่ายใน

ทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสสีัน

สดใสใตน้ ้า จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่เกาะ 8 ใหท้่านอสิระพักผ่อนบน

หาดทรายสขีาวถ่ายรูปบรรยากาศ

อันสวยงามของทะเล อสิระเดนิเลน่

บนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชม

วิวหินเรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอัน

สมควรน าท่านกลับสูท่่าเรอืทับละมุ 

เพือ่เขา้เช็คอนิทีพั่ก ณ เขาหลัก 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมนีร้วมคำ่กจิกรรมด ำน ำ้ตืน้ไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด ำน ำ้ตืน้ประกอบ ดว้ย 

กจิกรรมด ำน ำ้ อำหำร บรกิำรบนเรอื อุปกรณ์ด ำน ำ้แบบยมื หำกท่ำนท ำหำยจ ำเป็นตอ้งเสยี

คำ่ปรบัตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว*้** 
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ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: EMERALD KHAOLAK หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง(3)      ลอ่งเรอืผจญภยัหมูเ่กำะสรุนิทร ์– ชมหมูบ่ำ้นมอรแ์กน – เขำหลกั 

07.00 น. รับประทานอาหารมือ้เชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00  น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึน้เรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรนิทร ์(Surin Islands) เป็นหมู่

เกาะทีง่ดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอัน

ดามัน ดว้ยความงดงามของสีน ้าทะเลสี

คราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ท าใหเ้กิดเป็น

ทัศนียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรูล้ืม 

น าท่านล่องเรือสปีดโบทใชเ้วลาประมาณ 

1 ชั่วโมง น าท่านถงึอุทยานแห่งชาตหิมู่

เกาะสรุนิทร ์น าท่านเดนิทางสูจุ่ดด าน ้าตืน้

เพือ่ชมความงามของธรรมชาต ิณ อา่วเตา่ 

ท่านจะไดเ้ห็นดอกไมท้ะเลหลากสกี าลัง

ร่ายร าอยู่ใตน้ ้า พรอ้มไปดว้ยปลาทะเล

นอ้ยใหญท่ีว่า่ยไปมาราวกับวา่เป็นเมอืงใต ้

น ้าของเหล่าสัตว์ทะเล หากท่านโชคดีมี

โอกาสทีจ่ะพบเต่าทะเลและสัตวน์ ้าหายากหลากลายชนดิ น าท่านเดนิทางสู ่อ่าวสัปประรด ใหท้่านไดม้ี

เวลาแหลกว่ายดูฝูงปลาการต์ูนและสัตวน์ ้าน่ารักมากมาย ใหท้่านไดม้เีวลาเต็มอิม่กับทะเลสใีส ไดเ้วลา

อันสมควรน าทา่นเดนิทางสูช่อ่งเขาขาด 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวัน ณ จุดพัก บนหาดใกลช้อ่งเขาขาด (บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟต)์ 

บา่ย อสิระทา่นเดนิเลน่ถา่ยรูปกับธรรมชาตบินชอ่งเขาขาดตามอธัยาศัยหลังรับประทานอาหารกลางวนั จากนัน้

น าทา่นลอ่งเรอืสู ่อา่วบอนใหญ ่เป็น

แหล่งทีต่ัง้ของชาวมอรแ์กน ซึง่เป็น

ชนพื้นเมอืงของเกาะ ชาวมอรแ์กน

นัน้มนีามสกุลเดยีวกันว่า กลา้ทะเล 

เ ป็นนามสกุลพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ชาวมอร์แกน เป็นชนพื้นเมืองที่

อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ

สุรนิทรม์ายาวนาน ใหท้่านเดนิเล่น

ถ่ายรูป ซือ้ของพื้นเมือง ชมบา้นและวถิชีวีติของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อน

เดนิทางกลับ ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืทับละม ุน าทา่นกลับสูท่ีพั่ก 
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*** หมายเหต ุโปรแกรมน้ีรวมคา่กจิกรรมด าน ้าตืน้ไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้าตืน้ประกอบ ดว้ย กจิกรรมด า

น ้า อาหาร บรกิารบนเรอื อุปกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสยีค่าปรับตามทีไ่ดก้ าหนด

ไว*้** 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ  ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั: EMERALD KHAOLAK หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง(4)  เขำหลกั – ภเูก็ต – เมอืงเกำ่ – วดัฉลอง – สนำมบนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารมือ้เชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00  น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางน าท่านผ่านสะพานสารสนิ เป็นสะพานที่

เชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเขา้ดว้ยกัน 

ใหท้่านผ่านชมความสวยงามของตัวสะพาน 

จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู ่“วัดฉลอง” วัดดังของ

ภูเก็ต น าท่านนมัสการขอพร ขอโชคขอลาภ

กับหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง น าท่านถ่ายรูปกับ

เจดยีพ์ระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่

สวยงาม มอีงคพ์ระพุทธรูปและพระบรมสารีรคิ

ธาตุประดิษฐสถานอยู่  ณ ยอดของเจดีย์  

จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูย่่าน

เมอืงเกา่ของจังหวัดภเูก็ต 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิเลน่ชมย่านเมอืงเกา่ของภูเก็ต ทีม่เีมอืงแปลกตาสวยงาม ใหท้่านเดนิเล่นถา่ยรูปสองขา้งทาง

ของถนนเมอืงเกา่ ท่านจะไดรู้ปสดุชคิ สดุคูล แบบสตรทีของภูเก็ตจากถนนแห่งน้ี ซึง่มชีือ่ว่า ถนนถลาง

และซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อัน

เก่าแก่ ถนนเสน้ น้ี  คือ ศูนย์กลางของการ

ท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคารตกึแถวเก่า

จ านวนมาก รวมทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

และรา้นขายของทีร่ะลกึ มากมายหลายรา้น ตัว

ตกึมีรูปแบบการตกแต่งช่องหนา้ต่างโคง้ ตาม

แบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสคิ มลีวดลาย

ทีด่งามเนน้ธรรมชาตเิถาไม ้ใบไม ้และรูปสัตว ์

จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภเูก็ต 

19.00 น าทา่นเหนิฟ้าสูก่รุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE2218  

20.25 น าทา่นเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูจิบการเดนิทางโดยสวัสดภิาพ 
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**************************************************** 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มัคคเุทศกม์อี านาจตดัสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั  

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว 2564  

วันเดนิทาง ผูใ้หญพ่ัก 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น  

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

07-10 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

14-17 ม.ค. 64 18,990 18,990 18,790 5,000 

21-24 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

28-31 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

04-07 ก.พ. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

13-16 ก.พ. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

18-21 ก.พ. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

25-28 ก.พ. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

04-07 ม.ีค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

11-14 ม.ีค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

18-21 ม.ีค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

25-28 ม.ีค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

01-04 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

03-06 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

04-07 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

05-08 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

เพยีง 8 ทำ่น เทำ่น ัน้ออกเดนิทำง 
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กำรเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-นครศรธีรรมราช// สรุาษฎรธานี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่
โหลดทา่นละ1 ใบ น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / 

ทา่น 

2. คา่รถตูน้ าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ  

3. โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื 4 ดาวระดับมาตรฐาน 

4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบรุายการ 

5. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 500 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์11,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ, น าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิมา

ไดท้ี ่ 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไม่ช าระเงนิ

คา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 บาท 

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 40 % ของเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากวา่ 8 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้

ทัง้หมด  
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***หมำยเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิาร

ทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มำตรกำรกำรดแูลป้องกนั ในชว่งภำวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนด
ระบบจะตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่า
ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการ
เดนิทางกระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ใน
ราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตุ
สุดวสิัย และเชือ่ม่ันว่าบรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกล่าว
แลว้  
 ดังนั้น ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื 
บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ
ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่
กอ่นการเดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่ับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และ
ปรมิาณงานในช่วงนัน้ๆของสถานฑูต) ซึง่หมายความว่าลูกคา้อาจจะตอ้งช าระค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนจะ
ทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวี
ซา่อยา่งรวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่
ปฏบิัตติามและวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้
ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 
ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนื
ค่าวซีา่ในทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผา่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม
ทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้
ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จง
เหตุผล หากลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละ
สทิธใินการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯ
ก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ยเหตุสดุวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ่้ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน 
(ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้
ลดความเสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื 
ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณี
กระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการ
เรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบิน และที่ส าคัญ ลูกคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใช ้

สว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตไุวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ

ประกันสุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าให ้
ท่านซือ้ประกันสขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้
ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่
เป็นผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวน
เงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดั
จ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


