
 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ–สนามบนิภูเก็ต–วดัฉลอง –วดัพระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี–ี แหลมพรหมเทพ 

06.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
08.20 น. บนิลัดฟ้าสูส่นามบนิภูเก็ตโดยสายการบนิ THAI VIETJETเทีย่วบนิที ่VZ302(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1

ชัว่โมง 30นาท)ี 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต นําทา่นออกเดนิทางสู ่ จงัหวดัภูเก็ต โดยรถตู ้ VIPเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติ สําหรับผูท้ี่

ตอ้งการมาสมัผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใตท้ีม่คีวามครบและสะดวกสบาย ทัง้ทีเ่ทีย่ว ชายหาดรมิทะเล 
 นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง วดัฉลองหรอื “วดัไชยธาราม ” เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงภเูก็ต ถา้ใครมาภเูก็ตจะตอ้งมาแวะ

นมัสการ หลวงพอ่แชม่ แหง่วัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคลแตต่ัวเอง อกีทัง้ทีวั่ดฉลองแหง่นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ พระมหาธาตุ
เจดยีพ์ระจอมไทยบารมปีระกาศ เป็นทีป่ระดษิฐสถานของพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ทีนํ่ามาจากศรลีังกา วัด

ฉลองแหง่นี้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วในภเูก็ตอกีแหง่ทีใ่ครๆทีม่าเทีย่วภเูก็ตจะตอ้งมาวัดแหง่นี้เรือ่งราวความศักดิส์ทิธิ ์
กติตศิัพทใ์นการรักษาโรค บญุญาบารม ีและเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของหลวงพอ่ทําใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก 

 
กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครีเีป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั ศลิปแบบรว่มสมัย ขนาดหนา้ตัก
กวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สรุยิกันต ” จาก

พมา่ ประดษิฐาน ณ พทุธอทุยานยอดเขานาคเกดิ ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก วา่ “พระพทุธมิง่มงคลเอกนาคครี”ี พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพทุธรปูประจําเมอืง
ภเูก็ต 



 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง แหลมพรหมเทพหนึง่จุดไฮไลทสํ์าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใครทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย 

เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีักษณะเป็นแหลมโคง้ไลร่ะดับทอดตัวสูท่อ้ง

ทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยูเ่รยีงรายตาม ตน้หญา้ทีพั่ดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน 
สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ  รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



วนัทีส่อง ทา่เรอืแหลมหงา – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะพพี ี – เกาะพพีเีลย ์ – อา่วปิเละ – เกาะพพีดีอน – ถํา้ไวกิง้ – 

หาดลงิ – เกาะไข ่– ทา่เรอืแหลมหงา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแ รม (3) 
  

08.00 น. เดนิทาง สูท่า่เรอืแหลมหงาเพือ่เชค็อนิและรับประทานอาหารวา่ง ทีท่างทา่เรอืเตรยีมรับรอง 

09.00 น. เดนิทาง สู ่อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะพพี ี โดยเรอืสปีดโบท้ เดมิชาวทะเลเรยีก หมูเ่กาะนี้วา่ ปเูลาปิอาปิ คําวา่ ปเูลา 
แปลวา่เกาะ คําวา่ ปิอาปิ แปลวา่ตน้ไมท้ะเลชนดิหนึง่จําพวกแสม และโกงกาง ตอ่มาเรยีกวา่ ตน้ปีปี ซึง่ภายหลัง กลาย

เสยีงเป็น พพี ีซ ึง่ได ้ชือ่วา่เป็นอาณาจักรแหง่บปุผาใตส้มทุรนักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วหมูเ่กาะนี้สว่นใหญ่มาเพือ่ดําน้ําดู
ปะการัง ดอกไม ้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 หมูเ่กาะพพี ีประกอบดว้ยประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ๆ คอื เกาะพพีดีอน เกาะพพีเีล และเกาะเล็กๆขา้งเคยีง คอื เกาะยงู 
เกาะไมไ้ผ่ อาจกลา่วไดว้า่ เกาะพพีดีอน และเกาะพพีเีล เป็นสดุยอดแหง่สถานทีท่อ่งเทีย่วหลัก เป็นเวิง้หรอือา่วใหญ่ที่

ภายในมหีาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่าเลน่น้ําแลพดปูะการัง และเกาะพพีดีอน เองครัง้หนึง่ เคย ตดิอันดับ 1 ใน 10 
อันดับเกาะทีส่วยงามทีส่ดุในโลกเลยทเีดยีว เกาะพพีดีอนเป็นศนูยก์ลางของหมูเ่กาะพพี ีมทีัง้ ทีพั่ก รา้นอาหาร และสิง่

อํานวยความสะดวกครบครัน รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ทีส่วยงามอกีดว้ยเกาะพพี ีประกอบ ดว้ยอา่ว 2 อา่วทีเ่ป็นเวิง้อา่วคู ่คอื 
อา่วตน้ไทร และอา่วโละดาลัมคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ รม่รืน่ดว้ยทวิมะพรา้ว 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ อา่วปิเละหรอืทะเลในเกาะพพีเีล เป็นอา่วแคบ ๆ ทีม่ปีากทางเขา้ออกทางเดยีวลัษณะภายในมคีวาม
งดงามราวกับทะเลสาบสว่นตัว เนื่องจากน้ําทะเลมสีเีขยีวมรกต เงยีบสงบ ไมค่อ่ยมคีลืน่ลม เหมาะแกก่ารพักผ่อนเลน้ํ่า

ทะเลและชืน่ชมกับทัศนียภาพของโตรกผาทีม่ลีักษณะสงูชนัและลอ้มรอบจนเกอืบเป็นทะเลปิด การเดนิทางเขา้ไป
เทีย่วชมในปิเละ นอกจากจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตยิังจะไดค้วามรูส้กึของการคน้หาการผจญภัยเขา้ไปใน

ทะเลสาบอันเรน้ลับ นอกจากนี้บรเิวณปากทางเขา้อา่วปิเละยังเป็นจุดดําน้ําชมปะการังทีด่จีุดหนึง่มทีัง้ปะการังสมอง 

ปะการังจานและปะการังเขากวาง  
 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะพพีดีอนเป็นเกาะใหญ่ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของเกาะพพี ีทัง้ทีพั่ก ทา่เรอื รา้นอาหาร สิง่

อํานวยความสะดวก ทกุอยา่งอยูท่ีเ่กาะนี้ทัง้หมด รวมทัง้ยังมทีวิทัศน์ที ่งดงาม เกาะพพีดีอน ประกอบดว้ยอา่ว 2 อา่วที่
เป็นเวิง้อา่วคู ่คอื อา่วตน้ไทรกับ กับอา่วโละดามลัมซึง่เป็นเวิง้วงเขา้หากันคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ รว่มรืน่ดว้ย ทวิมะพรา้ว 

และจุดไฮไลทข์องเกาะพพีดีอน คอื จุดชมววิ ทีส่ามารถเห็นทวิทศัน์และทัศนียภาพของเกาะพพีดีอน รวมถงึเกาะตา่งๆ 
บรเิวณใกลเ้คยีงอกีดว้ย ถอืวา่เป็นจุดเชค็อนิยอดฮติก็วา่ได ้

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง (4) 



 นําทา่นลอ่งเรอืผ่าน ถํา้ไวกิง้ สถานทีท่ีถ่กูคน้พบโดยนักเดนิเรอื Captain Cook ในถ้ําแหง่นี้ยังมภีาพเขยีนเรอืโบราณ 

เกา่แกอ่ายหุลายรอ้ยปีจากนัน้นําทา่น เดนิทางสู ่ เกาะลงิ นักทอ่งทีย่วและคนทีเ่กาะเรยีกกนัตดิปากวา่อา่วลงิ หรอื 
Monkey Bay ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของลงิฝูงใหญ่ บอ่ยครัง้จะลงมาทีช่ายหาด และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว อา่วลงิ มี

ทะเล และเป็นแหลง่ของปะการัง กองหนิอยูใ่ตน้ํ้าจํานวนมากมายแนวประการังทีอ่า่วลงินับวา่เป็นแนวประการังทีใ่หญ่
พอสมควร มคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู เป็นประการังน้ําตืน้ แตต่ามชว่งแนวหนา้ผาลกึลงไปจะเป็น ประการังออ่น 

สสีดใส พริว้ไหวกับกระแสน้ํา ทา่นทีไ่มเ่คยดําน้ําแบบ Scuba Diving แตถ่า้มาดําน้ําตามหนา้ผา ในจุดนี้ชว่งน้ําลง จะ
ไดพ้บเห็นประการังออ่น และสภาพแวดลอ้มของประการังน้ําลกึ เหมอืนได ้ดําน้ําแบบ Scuba Diving 

 หลังจากนัน้ เดนิทางสู ่เกาะไขช่มความงามของหาดทรายขาวละเอยีดตัดกับทะเลสฟ้ีาคราม อสิระเลน่น้ําหรอืถา่ยรปู 
พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย 

 

 
16.00 น. นําทา่นเดนิทางจากเกาะไขพ่รอ้มความประทับใจ 

16.30 น. เดนิทางสู ่ทา่เรอืแหลมหงา 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม THE NATURE PHUKET (5) 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ROCK BEACH SWING – รา้นของฝากพรทพิย ์ – ตกึชโินโปรตกุสี เมอืงเกา่ภูเก็ต –สนามบนิภูเก็ต – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่Rock Beach Swingตัง้อยูบ่รเิวณจุดชมววิหาดกะรน อกีหนึง่จุดถา่ยภาพรมิทะเลแหง่ใหมล่า่สดุ ที่
มมีมุใหถ้า่ยภาพมากมาย เหมอืนกับยกบาหลมีาอยูท่ีภ่เูก็ตทัง้รังนกสไตลบ์าหล ีแปลชงิชา้ โซฟา แปลรมิชายหาด 

รวมทัง้โซฟาไมแ้บบอลังการ และมมุไฮไลทบ์ันไดสวรรคส์ขีาวรมิทะเล ** ราคาทวัรน์ีร้วมคา่บรกิารเขา้ชมแลว้ 

พรอ้มนํา้ดืม่ทา่นละ 1 ขวด ** 



 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 นําทา่นแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิยถ์อืวา่เป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดภเูก็ตอาทเิชน่ น้ําพรกิกุง้เสยีบ
ขนมเตา้สอ้ มะมว่งหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มแูผ่น หมหูยอง เป็นตน้  

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ตอกีหนึง่กจิกรรมหา้มพลาดเมือ่ไปเทีย่วภเูก็ตก็คอืการ
เดนิเทีย่วชมสถาปัตยกรรมเกา่แกส่ไตลช์โินโปรตกุสีในยา่นเมอืงเกา่ของภเูก็ตน่ันเอง ซึง่ตกึเหลา่นี้ถกูสรา้งในสมัยที่

ชาวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ทําเหมอืงแร ่ทําใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและ
ตะวันออกอยา่งลงตัว อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถา่ยรปูกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่าน

สวยงามน่ันเอง โดยยา่นเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้กลางวันและกลางคนื 

 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
18.30 น. นําทา่นสู่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJETเทีย่วบนิที ่ VZ309(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1

ชัว่โมง 30นาท)ี 
20.00น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

02 – 04ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

03– 05 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

12– 14 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

15– 17 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

19– 21 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

22– 24 ธนัวาคม 2564 11,999 3,000 

23– 25 ธนัวาคม 2564 12,999 3,000 

06– 08 มกราคม 2565 11,999 3,000 

08–10 มกราคม 2565 12,999 3,000 

09– 11 มกราคม 2565 11,999 3,000 

12– 14 มกราคม 2565 11,999 3,000 

15– 17 มกราคม 2565 12,999 3,000 

16–18 มกราคม 2565 11,999 3,000 

20– 22 มกราคม 2565 11,999 3,000 

22– 24 มกราคม 2565 12,999 3,000 

26– 28 มกราคม 2565 11,999 3,000 

29–31 มกราคม 2565 12,999 3,000 

31 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

02– 04 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

04–06 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

06 – 08 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

09– 11 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

10– 12 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

14– 16 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

16– 18 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

19– 21 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 

22– 24 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

24– 26 กมุภาพนัธ ์2565 11,999 3,000 

26– 28 กมุภาพนัธ ์2565 12,999 3,000 



◌้  ◌ิ ◌้
  

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่01 พฤศจกิายน 2564 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 6ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** ในกรณ ีท ีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6ทา่น และประสงคท์ ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้
จะตอ้งช ําระคา่สว่นตา่งเพ ิม่เตมิ กร ุณ าตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ั�ง ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เชค็ราคาตั๋ว ณ วันที ่01 

พฤศจกิายน 2564) 
 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
คา่อาหารตามทีร่ายการระบโุดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สําคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิ มดัจําคา่ทวัร ์เป็นจาํนวน 3,000 บาทตอ่ทา่น  / 4,000 บาทตอ่ทา่นพรอ้ม

สําเนาบตัรประชาชน เพือ่สํารองทีน่ ัง่ 
2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

บนัไดข ึน้ช ัน้บน 



3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น.– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา9.00 น.– 14.00 น.นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง)จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนืนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลลห์รอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนืโดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจหลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้นโดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ของคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 
**ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง  15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด** 
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


