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• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

• ทีพ่ักมาตรฐานระดบั 5 ดาว 2 คนื  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  
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ก าหนดวันเดนิทาง  

 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

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

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

 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

 

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

04.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคารเ์ตอรส์าย

การบนินกแอรพ์รอ้มเจา้หนา้ทีค่อยดแูลเช็คสมัภาระและบัตรทีน่ั่งบนเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่จ.ภเูก็ต โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7502 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  

10.55 น าท่านเดนิทางถงึจังหวัดภูเก็ตไขมุ่กแหง่ทะเลอันดามันของประเทศไทย น าท่านโคช้มาตรฐานยุโรปทีไ่ดจ้ัด

ไวค้อยบรกิารท่าน ออกเดนิทางสู ่จ.พังงา น าท่านสู่ท่าเทยีบเรือพังงา “น าสมาชกิลงเรอืล่องอ่าวพงังา”

ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

ความหลากหลายของทัศนียภาพที่

ทีย่ังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิ

น าสมาชิกกว า้ง  20 เมตร ยาว

ประมาณ เดนิทางสู ่“ ถ า้ลอด” ซึง่

เป็นถ ้าทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้

ชมความสวยงามภายในทีม่ี ขนาด

50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลก

ตาบนเพดานถ ้ าสวยงามมากให ้

ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึหนา้

ปากถ ้า จากนัน้น าชม “เขาหมาจู” 

ซึง่เป็นภูเขาหนิปูนรูปร่างประหลาดมลีักษณะคลา้ยสนัุขจีนก าลังหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตัว และ

หางเป็นพู่สวยงาม จากนัน้เดนิทางสู ่“เกาะเขาพงิกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลักษณ์อัน

โดดเดน่ของอทุยานซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นฉากสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่งเจมสบ์อน007จนมชีือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลก ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเกาะแห่งน้ีซึง่มแีนวสันทรายขาวสะอาด น ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มถ่ายภาพ

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ...จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรออกเดนิทางสู ่“เกาะปันหย”ี ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะ

นมสาว” ทีต่ั่งตระหง่านอยูก่ลางอทุยานแหง่น้ี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ หลังอาหารใหท้่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยทีีส่รา้ง

บา้นเรอืนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรอืน พรอ้มเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้พืน้บา้นตามอัธยาศัย 
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บา่ย น าท่าน ออกเดนิทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต เดนิทางถงึ เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ขา้มสะพานเทพกษัตรี น าท่าน

นมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ 

พระผุด” ตัง้อยู่ภายใน วัดพระทอง 

หรือ วัดพระผุด ต าบลเทพกระษัตรี 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่ง

ใน Unseen Thailand ของจังหวดั

ภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่สรา้งในสมัย

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  จากนัน้น า

ท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานที่

ทอ่งเทีย่วแหง่หนึง่ในจังหวัดภเูก็ต มี

ทัศนียภาพทีส่วยงาม และเป็นจุดชม

พระอาทติยต์กดนิทีไ่ดรั้บความนิยม 

“เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย จุดเดน่คอื ชมพระอาทติยต์กทะเล สวยทีส่ดุในประเทศไทย 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลังอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย... 

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

 

วนัทีส่อง(2) ภเูก็ต – ลอ่งเรอืผจญภยัหมูเ่กาะ สมิลินั – จดุชมววิ – ด าน า้ตืน้ดปูะการงั  

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึน้เรือ สปีด

โบท มุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะสมิิลัน (Similan Islands) หมู่

เกาะส าคัญของทะเลอันดามัน ไดรั้บการยกย่องว่ามี

ความสวยงามราวกับเจา้หญงิแห่งทอ้งทะเลอันดามัน 

หมู่เกาะสมิลิันอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยากรทางทะเล

จ านวนมากทัง้สัตว์น ้า และ ปะการังที่แสนสวยงาม น า

ท่านน่ังเรือสปีดโบท ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็
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จะเดนิทางถงึหมู่เกาะสมิลิัน น าท่านด าน ้าตืน้ชมความสวยงามของทะเลสมิลิันทีเ่กาะ 5 และ เกาะ 6 ซึง่มี

ส ิง่มชีวีติทางน ้ามากมายใหท้่านไดช้ม พรอ้มกับชมความงามของปะการังหลากสทีีแ่ต่งแตม้พืน้ทรายจนเกดิ

เป็นงานศลิปะทีม่ชีวีติ ท่านจะเห็นฝูงปลานอ้ยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใตท้อ้งน ้ามชีวีติ จากนัน้

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสูเ่กาะเมยีง (เกาะ4) 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมยีง (เกาะ4) (อาหารบรกิารปิคนกิ) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่กาะบางู ใหท้่านด าน ้าตืน้ชมสัตวน์ ้าแหวกวา่ยในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสสีันสดใสใต ้

น ้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะ 8 ใหท้่านอสิระพักผอ่นบนหาดทรายสขีาวถา่ยรูปบรรยากาศอันสวยงามของ

ทะเล อสิระเดนิเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมววิหนิเรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอันสมควรน าท่านกลับสู่

ทา่เรอื น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

*** หมายเหต ุโปรแกรมน้ีรวมค่ากจิกรรมด าน ้าตืน้ไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้าตืน้ประกอบ ดว้ย กจิกรรมด าน ้า 

อาหาร บรกิารบนเรอื อปุกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากทา่นท าหายจ าเป็นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีไ่ดก้ าหนดไว*้** 

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลังอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย... 

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

 

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

หลวงพอ่แชม่ - ชอ้ปป้ิงของฝากพืน้เมอืง - เดนิทางกลบักรงุเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 น าท่านสู่เขานาคเกดิ สักการะองค์

พระใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคครีี” ชาวภูเก็ตมคีวามตัง้ใจให ้

เป็นองค์พระประจ าเมือง น าท่าน 

“ ช ม ย่ า น ตึ ก เ ก่ า ”  ซึ่ ง ยั ง ค ง

ศลิปกรรมรูปแบบ ชโิน-โปรตุกรีส 

ชมภาพ Street Art ที่สะทอ้นถึง

วัฒนธรรมของชาวภเูก็ต น าทา่นขึน้ 

“จุดชมวิวเขารัง” เป็นจุดชมวิว

กลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปน่ัง

พักผอ่นหยอ่นใจชมววิเมอืงกัน  

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

รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  หลังอาหารจากนัน้น าท่านสู ่“ศาลเจา้กิว้เทยีนเกง้” ตัง้อยู่บรเิวณปลายแหลมสะพานหนิ โดยดา้นหนา้ของ

ศาลเจา้จะหันออกทอ้งทะเล จากประวัตทิีจ่ารกึไวใ้นแผ่นหนิหนา้ศาลเจา้ ปรากฎว่าพระนางกิว้เทีย้นลือ้ ซึง่

เป็นเทพเจา้ชัน้ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า  ตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารจัดตัง้ ศาลเจา้

ประจ าองคข์องท่าน เพื่อท่านจะไดช้่วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนัน้น าท่านไปนมัสการ 
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“หลวงพ่อแชม่” ที ่“วัดฉลอง ภูเก็ต” เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของภูเก็ต มรูีปหล่อของหลวงพ่อแชม่ และ

หลวงพ่อชว่ง ซึง่เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวภูเก็ต จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ อาทโิรงงานผลติเม็ด

มะม่วงหมิพานต ์รา้นไขมุ่กและเครือ่งประดับขึน้ชือ่จากเมอืงภูเก็ต พรอ้มทัง้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เพือ่น าไปเป็น

ของฝากแกค่นทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิภเูก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศยั *** 

21.00 น. น าทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิภเูก็ต 

23.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบนินกแอร์เที่ยวบนิที่ DD 7525 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง) 

00.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มัคคเุทศกม์อี านาจตดัสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั 

ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2564 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

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 

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 
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การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภเูก็ต // ภเูกต็ -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ1 ใบ 

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ทา่น  

2. คา่รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น พรอ้มคนขับช านาญทาง  

3. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2-3 ทา่น 

4. คา่เรอืสปีดโบ๊ท (Speed Boat) ทอ่งเทีย่วหมูเ่กาะสมิลินั พรอ้มอปุกรณ์ด าน ้าและเจา้หนา้ทีค่อยดแูล 

5. คา่อาหารแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  

6. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้และผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

7. คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 400 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์7,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบุ (การไม่ช าระ

เงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมทา่นละ 3,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคา้จ านวน 40 % ของ

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับ

ลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากว่า 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
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● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● 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 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด
ชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืวา่ลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่ับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บริษัทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
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เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ่้ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้
ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


