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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ2300 BKK(สวุรรณภมู)ิ – HKT(ภเูก็ต) 13.25 – 14.55 

VZ311 HKT(ภเูก็ต) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 20.00 – 21.30 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานภเูก็ต – วดัฉลอง – ถา่ยรปูยา่นเมอืงเกา่ PHUKET OLD 

TOWN – แหลมพรหมเทพ (-/L/D)                   

 

11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI 

VIET JET) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบั

หนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สายการบนิจะปิดให้

ท าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง* 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร แบบ SET BOX 

13.25    ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI VIET 

JET) เทีย่วบนิที ่VZ2300 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

14.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต 

15.20 เตรยีมตัวออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คันละ 8-9 ทีน่ั่ง คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

----------------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------- 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัฉลองหรอืวดัไชยธาราราม เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดภูเก็ต ก่อสรา้งขึน้

ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวัดภเูก็ต น าท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อชว่ง 

ผูก้อ่ตัง้วัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอยา่งยิง่ เนื่องจากมชีือ่เสยีง

ทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภเูก็ตต่อสูก้ับพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้่อเหตุ

จลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดที่มีความสวยงาม มมีหาธาตุเจดีย์ที่ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุของ

พระพทุธเจา้ มงีดงามเป็นอยา่งยิง่ 



 

 

 

 

 พาท่านเดนิทางไปเช็คอนิสวยๆที ่ PHUKET OLD TOWN  ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต สดุคลาสสคิ ชมตกึชโินโป

ตุกสี หลากหลายสสีัน ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตก

หลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่ง

ลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มมีากมาย และที่หา้มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงาม

น่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่นีจ้ะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรอืนสวยๆ การ

เดนิชมยา่นเมอืงเกา่อนัเป็นเสน่หท์างประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต 

น าทา่นเดนิทางสู ่แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทติยต์กดนิยามเย็น จัดเป็นหนึง่ในจดุชมอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุใน

เมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไล่

ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตามตน้หญา้ทีพั่ดพลิว้ดา้นขวาเป็น

หาดในหานและเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็กๆ โดยทั่วไป นักท่องเทีย่วไม่ว่าจะ

เทีย่วหรอืพักทีห่าดใด พอชว่งใกลเ้ย็นพากนัมาชมพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพ หากมาเทีย่วในวันทีอ่ากาศ

ด ีทอ้งฟ้าเปิด มเีมฆนอ้ย บรรยากาศพระอาทติยต์กทีแ่หลมพรหมเทพจะสวยงามมาก หากมาในฤดรูอ้นมทีุง่หญา้

สทีองขึน้ปกคลมุสวยงามมาก มองเห็นเกาะแกว้นอ้ย เกาะแกว้ใหญแ่ละเกามนั สว่นในฤดูฝนจะเป็นสเีขยีว รอบๆ 



 

 

 

แหลมพรหมเทพเป็นโขดหนิขนาดใหญ่ยามคลืน่ลมแรงจะเห็นฟองคลืน่สขีาว กระทบโขดหนิอยา่งงดงาม อสิระ

ถา่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY2 SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพพี ี–  อา่วมาหยา – เกาะไข ่(B/L/-)            

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

(ในกรณีทีโ่รงแรมไมเ่ปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนญุาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน)  

07.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอื ทวัรเ์กาะพพี ีอา่วมาหยา เกาะไข ่

 เดนิทางถงึ ทา่เรอื SPEED BOAT ท าการเชค็อนิและรับอปุกรณ์ด าน ้า มบีรกิารเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง 

พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 

09.30 ออกเดนิทางจาก ทา่เรอื ไปยงั เกาะไข ่

10.00 เดนิทางถงึ เกาะไข ่เพือ่ด าน ้าดปูะการังทีส่วยงามและฝงูปลาหลากสสีนัหรอืเพยีงพักผ่อนบนชายหาด ออกจาก

เกาะไขไ่ป เกาะพพีดีอน เพือ่เทีย่วชมที ่MONKEY BEACH คณุสามารถถา่ยรปูกบัลงิ แตอ่ยา่เขา้ใกลเ้กนิไป 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร แบบปิกนกิ 



 

 

 

 หลังอาหารกลางวันคณุสามารถเพลดิเพลนิบนชายหาด สามารถพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด 

และชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ  

จากนัน้มุง่หนา้สูเ่กาะพพีเีล เตรยีมกลอ้งของคุณใหพ้รอ้ม เพลดิเพลนิไปกับการเทีย่วชมทีถ่ ้าไวกิง้และกระโดด

ลงทะเลปิเล  

จากนัน้ลอ่งเรอืชมอา่วเลาะซะมะ และอา่วมาหยา อา่วทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก หลังจากถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย

ท าภาพยนตรเ์รือ่ง THE BEACH ในปี ค.ศ.1999 พักผ่อนและเพลดิเพลนิในหนึง่ในสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในโลก! 

(หากเป็นชว่งอทุยานประกาศปิด จะไมไ่ดข้ึน้หาด ทางเรอืจะแลน่ใหช้มววิแทน) 

 

17.00 เดนิทางกลับถงึ ทา่เรอื ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นกลับทีพั่กเพือ่ผักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ: แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการัง ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ, ฤดูกาล และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

กรณีไมส่ามารถด าน ้าได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิค่าใชจ้่าย

ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด และอาจมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมได ้

ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PATONG BAY HILL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY3 ภเูก็ต - พงังา - ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่ดา่นศลุกากร - ลอ่งเรอืเทีย่วอา่วพงังา – ถ า้ลอด 

– เขาพงิกนั - เขาตาป ูเกาะเจมสบ์อนด ์– เกาะปนัหย ี– จดุชมววิเสม็ดนางชบีทูคี – รา้นของฝากคณุ

แมจู่ ้– ทา่อากาศยานภเูก็ต – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีทีโ่รงแรมไมเ่ปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนญุาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน)  

 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา เป็นจังหวัดที่มีภูเขาสลับซับซอ้น ทอดเป็นแนวยาวจากทศิเหนือไปทศิใต ้

เดนิทางสู ่ทา่เรอืสรุะกลุ (ทา่เรอืกระโสม) หรอืทา่เรอืดา่นศลุกากร  



 

 

 

 น าท่านลอ่งเรอืเทีย่วอุทยานแหง่ชาตอิา่วพงังา ชมทวิทัศน์ของอา่วพังงาทีจ่ะท าท่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับหนา้

ผาหนิและเกาะทีม่รีปูรา่งแปลกตา ชมพืน้ทีป่่าชายเลนผนืใหญท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตเิป็นป่าชายเลน

กวา้งใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทยในปัจจุบัน พืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตปิระกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ประมาณ 42 

เกาะ เรยีงรายไปตามน่านน ้าของป่าชายเลน  

 น าทา่นน่ังเรอืผา่นไปยงั ถ า้ลอด เป็นภเูขาลักษณะเกาะทะล ุเป็นถ ้าทะเลทีก่ าเนดิจากแรงกัดเซาะของคลืน่ทะลุ

ทะลวงจนเป็นโพรง ปากถ ้ากวา้งประมาณ 50 เมตร สูง 40 เมตร มีหนิงอกหนิยอ้ยบนเพดานถ ้าที่สวยงาม 

สามารถน่ังเรอืลอดผา่นถ ้าเขา้ออกไดท้ัง้สองดา้น เรอืขนาดเล็กสามารถแลน่ผา่นไดแ้ต่จะลอดถ ้าไดเ้ฉพาะชว่งที่

น ้าลงเทา่นัน้ 

 

จากนัน้ลอ่งเรอืมาที ่เขาตาป ู เขาพงิกนั อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั เมือ่ขึน้จากเรอืแลว้หันหนา้มองกลับไปจะสามารถ

มองเห็นผนืน ้าสเีขยีวกบัเขาตะปทูีม่องเห็นจากบนเกาะเป็นภาพทีส่วยงาม น าทา่นถา่ยภาพเชค็อนิรปูสวยๆ เขาตา

ป ูหรอืเกาะตาป ูหรอืเกาะเจมสบ์อนดเ์ป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา ลักษณะเป็นแท่งหนิใหญ่ปักอยูใ่นทะเล

บรเิวณปากอ่าวพังงาเมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลกึลงไปในน ้า 

นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีม่ภีาพยนตรฮ์อลลวีูดมาถ่ายท าในปี พ.ศ. 2517 เรือ่งเจมส ์บอนด ์ตอนเพชฌฆาตปืน

ทอง (THE MAN WITH THE GOLDEN GUN) และไดรั้บการขนานนามอกีชือ่หนึง่ว่า JAMES BOND ISLAND 



 

 

 

นักท่องเทีย่วสามารถชมเขาตะปไูดร้ะยะไกลจากเรอื หรอืชมจากสันดอนของเกาะเขาพงิกัน และไมส่ามารถขึน้

ไปบนเกาะได ้ ทางเจา้หนา้ที่อุทยานไม่อนุญาตใหนั้กท่องเทีย่วล่องเรือเขา้ไปดูเขาตะปูใกล ้ๆ โดยเด็ดขาด 

เนือ่งจากสว่นทีจ่มอยูใ่ตท้ะเลถูกน ้าทะเลกัดเซาะเป็นเวลานานและมขีนาดเล็กลงเกรงว่าอาจจะลม้ลงมาไดแ้ละ

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เขาพงิกนั ภเูขาหนิขนาดใหญก่ลางทะเลในบรเิวณอา่วพังงา มลีักษณะพเิศษ

แปลกตากแตกต่างจากภเูขาอืน่ใดทัง้สิน้ โดยมลีักษณะเป็นภเูขาสองลูกทีแ่นบยดึตดิกัน เป็นแนวเสน้ตรงจาก

ยอดเขาสูต่นีเขา เกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก คอืภเูขาแตกออกเป็นแนวตัดตรงและทรุดตัวต ่าลง ฐาน

เคลือ่นออกจากแนวเดมิเล็กนอ้ยเป็นเหตุใหแ้ท่งหนิซกีทีแ่ตกออกตัง้เอยีงพงิภเูขาลูกเดมิทีม่ลีักษณะคลา้ยถูก

ของมคีมตัดเป็นเสน้ตรงจากยอดเขาสูต่นีเขาแตย่งัไมไ่ดถ้กูแยกออกจากกนักลับถกูปลอ่ยใหย้ังคงแนบชดิตดิกัน

จนถกูเรยีกวา่ เขาพงิกนั  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่กาะปนัหย ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารบนเกาะปนัหย ี

บา่ย เกาะปนัหย ีหรอืบา้นกลางน ้า ชือ่นีม้ทีีม่าเนือ่งจาก“โต๊ะบาบ”ู ผูน้ าชาวอนิโดนเีซยีอพยพมาเมือ่ 200 ปีกอ่น เมือ่

มาเจอเกาะปันหยไีดข้ึน้ไปปักธงใหพ้รรคพวกทีอ่พยพ มาดว้ยกันรูว้่าเป็นสถานที ่เหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นเรอืน ค า

ว่า “ปันหย”ี แปลว่า “ธง” มลีักษณะเป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้เรยีงราย อยูบ่นทะเลมีทีด่นินดิเดยีวซึง่เอาไวเ้ป็นที ่สรา้ง

มัสยดิและกุโบว ์ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม และสรา้งหมู่บา้นแทบทัง้หมดดา้นหนา้ของหนา้ผา

หนิปนูเหนือน ้าทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท าประมงพืน้บา้น บนเกาะปันหยนัีน้มทีัง้โรงเรยีน สถานี

อนามยั มสัยดิ รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย และเป็นแหล่งทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วโลกมา

แวะเยีย่ม ชมมสีนิคา้ทีร่ะลกึจ าหน่าย เชน่ ผลติภณัฑจ์ากเปลอืกหอย ผา้บาตกิ สรอ้ย ก าไล แหวน ทีท่ ามา จาก

หอยมกุ และยังมผีลติภัณฑอ์ืน่ ๆ อกี เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิและเป็นจุดพักทานอาหาร นักท่องเทีย่วมักนยิม



 

 

 

มาทานอาหารกลางวันทีเ่กาะปันหย ีน าท่านกลับสู่ท่าเรอื อกีหนึ่งความ UNSEEN บนเกาะปันหยี คอื สนาม

ฟตุบอลลอยน ้า แหง่เดยีวในประเทศไทย ซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจจากฟตุบอลโลก 1986 สนามฟตุบอลแห่งนี้มา

จากความตัง้ใจของเด็กๆในชมุชน และประสบความส าเร็จควา้แชมป์ฟตุบอลหลายรายการเลยทเีดยีว ท าใหส้นาม

ฟตุบอลกลางทะเลแหง่นี ้เป็นทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาะปันหยอีกีดว้ย 

จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมววิเสม็ดนางช ีอยู่บา้นเสม็ดนางช ีเป็นจุดชมววิที่สวยทีสุ่ดจุดหนึง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

จังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของอา่วพังงาไดอ้ยา่งสวยงาม จุดววิม ี2 จุด จุดแรกคอื จุดชมววิเสม็ด

นางช ีซึง่เป็นจดุชมววิดัง้เดมิทีเ่ปิดตัวเสม็ดนางช ีจะอยูถ่งึกอ่นเสม็ดนางช ีบตูคิ เล็กนอ้ย ขา้งบนมจีดุชมววิและที่

พักในรปูแบบเตน้ทใ์หบ้รกิาร ถัดจากจดุชมววิเสม็ดนางชไีปประมาณ 100 เมตร คอื จดุชมววิของเสม็ดนางชบีตูคิ 

ซึง่ใหบ้รกิารในรูปแบบที่พักทัง้แบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดค้า้งคืนสามารถขึน้ไปชมววิ

ถ่ายภาพบรเิวณรา้นอาหารและรา้นกาแฟได ้ทัวรน์ าท่านชมววิ จุดชมววิเสม็ดนางชบีูทคี อสิระถ่ายรูปเลอืกซือ้

เครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย 

 

น าท่านแวะซือ้ของฝากกนัที ่รา้นคุณแมจู่ ้ของฝากเมอืงภูเก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ 

น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานภเูก็ต  

20.00 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI VIET JET) เทีย่วบนิที ่

VZ311ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 



 

 

 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

21.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03 – 05 มนีาคม 2564 9,999 2,500 

08 – 10 มนีาคม 2564 8,999 2,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 2,500 

22 – 24 มนีาคม 2564 8,999 2,500 

29 – 31 มนีาคม 2564 9,999 2,500 

01 – 03 เมษายน 2564 8,999 2,500 

07 – 09 เมษายน 2564 8,999 2,500 

19 – 21 เมษายน 2564 8,999 2,500 

23 – 25 เมษายน 2564 9,999 2,500 

 
**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม
คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 



 

 

 

- คา่ประกันคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงนิสงูสดุทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันภัย ซึง่ไมร่วมกรณี
เสยีชวีติจากโรค COVID-19 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 
กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 
รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณา

ช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บ
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ัน

หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  
- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน
ระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ า

ใหท้า่นไดใ้นทกุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี+คา่ธรรมเนียม
ทา่นละ 1,000 บาท 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ
การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้
ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 



 

 

 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร
โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ
ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ
สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม
ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 
** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  



 

 

 

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


