
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - สนามบนิภูเก็ต - ชโินโปรตุกสี ย่านเมอืงเก่าภูเก็ต - วดัฉลอง - พระพุทธ

ม ิง่มงคลเอกนาครี ี - จุดชมววิกงัหนัลม - ชมพระอาทติยต์ก ณ แหลมพรหมเทพ 

 

04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรียมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

06.15 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่ VZ300 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  

จดัท ีน่ ัง่แบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเคร ือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไม่รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ทอ้งเคร ือ่ง และสามารถถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 

**หมายเหตุ: เท ีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปล ีย่นแปลงข ึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูต ิม่ซ า 

 

 น าท่านเดนิทางสู่  ชิโนโปรตุก ีส ย่านเม ืองเก่าภูเก็ต อ ีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซ ึ่งย่านนี้ต ึกอาคารต่างๆนั ้นเ ป็ นแ นว

สถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตลช์โินโปรตุกสีในย่านเมอืงเก่าของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึง่ตกึเหล่าน ีถู้ก

สรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสาน ทั้ง

ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว  

 

 
 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือชือ่เรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ ีช ือ่ เส ียง

ของภูเก็ต ซ ึง่นักท่องเทีย่วนยิมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึง่ต่างมคีวามเช ือ่ในเร ื่องของการรกัษาโรค  

นอกจากนีวั้ดฉลองแหง่น ียั้งเป็นที่ตัง้ของ พระมหาธาตุเจดยี์พระจอมไทยบารม ี ประกาศเป็นทีป่ระดษิฐสถานของ พระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรีลังกา 

 



 

 

 

 
 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 น าท่านเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธม ิง่มงคลเอกนาครี ี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศลิปแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้

ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กและประดับผิวดว้ยหนิอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” 

จากพม่า ประดษิฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเก ิด ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธม ิง่มงคลเอกนาคครีี ” พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเม ือง

ภูเก็ต 

  

 น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จุดชมววิทีไ่ดรั้บความนยิมอกีหนึง่แห่ง ตัง้อยู่ระหว่างหาดในหาน

และแหลมพรหมเทพ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จุดไฮไลทส์ าหรับชมอาทติย์ตกก่อนใคร

ทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตสุ้ดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีักษณะเป็นแหลมโคง้

ไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ทีพั่ดพลิ้วดา้นขวา เป็น

หาดในหานและเกาะมัน ส่วนดา้นซา้ยจะมองเหน็หาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท ี ่ โรงแรม NAMAKA RESORT KAMALA  ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัสอง  ทา่เรอืทบัละมุ - เกาะเมยีง - เกาะปายู - เกาะสมิลินั - เกาะบางู - ทา่เรอืทบัละมุ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

08.30 น.  ยินดตีอ้นรับทุกท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ลงทะเบยีนรับอุปกรณด์ าน ้า และรับประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ จากนัน้ไกดม์อื

อาชพีจะแนะน าโปรแกรมการท่องเทีย่ว และความปลอดภัยขณะอยู่บนเรือ และด าน ้า 

 

   
 

** บรกิารอุกรณ์ด าน า้ ผา้เช็ดตวั กระเป๋ากนัน า้ และมไีกดม์อือาชพีคอยใหบ้รกิาร ** 

 

09.00 น. ออกเดนิทามุ่งหนา้สู่ หมู่เกาะสมิลินั หมู่เกาะทีข่ ึน้ช ือ่เรื่องน ้าใส ทรายสวยละเอยีด และมสีัญลักษณท์อ้งทะเลอย่างหนิ

เรือใบ เป็นหมู่เกาะทีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดังกระท่ังไดรั้บการยกย่องจากนิตยสารสกนิไดวิง่ของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่ม ี



 

 

ความสวยงามทัง้บนบกและใตน้ ้าตดิอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก คอือกีหนึง่จุดหมายปลายทางในฝันของผูท้ี่

ช ืน่ชอบความงามแหง่ทอ้งทะเล 

 

 
 

10.30 น. เดนิทางถงึ เกาะเมยีง เป็นเกาะทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะสมิ ิลัน เกาะนีเ้ป็นเหมอืนศูนย์กลางของทั้ง 9 เกาะ

เน ือ่งจากตัง้อยู่ตรงกลางของเกาะบริวารอ ืน่ๆ และเป็นทีท่ าการของอุทยานแห่งชาตสิมิ ิลันดว้ย ซึง่เรือจะจอดทีห่าดเจา้

หญงิ น าท่านพักผ่อนถ่ายรูป เล่นน ้าบริเวณชายหาดทีม่ ีทรายขาวละ เอยีด 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

 

12.45 น. ออกเดนิทางจากเกาะเมยีงมุ่งหนา้สู่จุดด าน ้า เกาะปายู หรือเกาะหก สภาพบนเกาะเป็นภูเขาหนิ มหีนา้ผา และชายหาด

ทอดตัวอยู่ดา้นตะวันออก เป็นจุดทีน่ักท่องเที่ยวมักจะมาด าน ้าชมปะการังที่ไดรั้บความนยิมจุดหนึ่งสามารถพบเห็น

ปะการังแข็งและปะการังอ่อน รวมถงึกัลปังหาไดท่ั้วไป น าท่านเพลนิเพลินกับปลาใตท้อ้งทะเลหลากสายพันธ์และ

ปะการังอันสวยงาม 

13.30 น. เดนิทางถงึอ่าวเกอืก เกาะสมิลินั ไกดน์ าทุกท่านขึน้สู่จุดชมววิหนิเรือใบ สัญลักษณข์องหมู่เกาะสมิลัิน  

 



 

 

 
 

14.30 น. เดนิทางออกจากเกาะส ิมลัิน ถงึจุดด าน ้า เกาะบางู หรอื เกาะเกา้ เป็นเกาะเล็กๆ ทีม่โีขดหนิรูปลักษณะต่าง ๆ โดย

เฉพาะทีจุ่ดด าน ้า กองหนิคริสตม์าสพอยต ์ เป็นกองหนิใตน้ ้าขนาดใหญ่ทีม่ ีความส วยงามสลับซับซอ้นกันเป็นบริเ วณ

กวา้ง จะมแีนวปะการัง และกัลปังหาทีส่มบูรณ ์ และยังเป็นทีอ่ยู่ของปลาหลากชนดิ เช่น ปลาไหลริบบิน้ ฉลามครีบเงิน 

ปลาเก๋า ปลาบู่ กัง้ตั๊กแตน ในจุดนีท่้านจะไดเ้พลดิเพลนิกับปลาตัวใหญ่ และปะการังสวยงามมากมาย  

15.30 น. เดนิทางกลับมุ่งหนา้สู่ ทา่เรอืทบัละมุ 

16.30 น. เดนิทางถงึท่าเรือ รับประทานอาหารว่าง และส่งทุกท่านกลับสู่ทีพั่ก     

   

** หมายเหตุ : ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์ในการปรบัโปรแกรม ในกรณีท ีไ่ม่สามารถออกเรอืไปยงัหมู่ เกาะสมิ ิ

ลนัได ้อนัเน ือ่งมาจากสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ หรอืนโยบายจากทางอุทยาน และบรษิทัเรอื ** 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท ี ่ โรงแรม KHAOLAK EMERALD BEACH RESORT & SPA  ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัสาม รา้นพรทพิย ์ - วดัพระผดุ - Ma Doo Bua Café - สนามบนิภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ ถอืว่าเป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่ เสยีงของจังหวัดภูเก็ต อาทเิช่น น ้าพริกกุง้เสยีบ

ขนมเตา้สอ้ มะม่วงหมิพานต ์ ผลติภัณฑห์มูแผ่น หมูหยอง เป็นตน้  

 



 

 

 
 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระผดุ หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทีม่าของชื่อ 

“วัดพระผุด” มาจากทีวั่ดแหง่น ีม้พีระพุทธรูปที่โผล่จากพืน้ดนิเพยีงครึ่งองค ์ ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพล

มาตเีมอืงถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เม ือ่ลงมอืขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้งลม้เล ิก  

ในวัดพระทอง นอกจากจะมพีระผุดเป็นส ิ่งศักด ิส์ ิทธ ิ์ประจ าวัดแลว้ยังม ี พพิธิภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นทีเ่ก็บรวบรวม

โบราณวัตถุขา้วของเครื่องใชข้องชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณก์ารท าเหมอืงแร่ รองเทา้ของชาวจนีในสมัยก่อน 

 

 
 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านสัมผัสการววิสระบัวแสนสวยและมาทานบัววคิตอเรียทีแ่รกและที่เดยีวในภูเก็ต Ma Doo Bua 

Café ทีเ่หมาะแก่การหนคีวามวุ่นวายใหเ้ราไดม้ารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิม้รสชาตขิองเมอืงภูเก็ต ผ่าน



 

 

อาหารและเครื่องดืม่สไตล์พืน้เมอืงฟิวช่ัว น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลอืกซือ้เครื่องดืม่และเบเกอรี่

ไดต้ามอัธยาศัย พรอ้มอสิระอาหารกลางวัน 

 

 
 

18.30 น. บินลัดฟ้าสู่  สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ่ 

เด็กมเีตยีง  

พกั 2-3 ทา่น 

ราคาผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มเีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

ราคาไม่รวม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

 

พกัเดีย่ว 

 

05 – 07 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

7,999 6,999 5,999 1,500 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 
(ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

7,999 6,999 5,999 1,500 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 
(ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

18 – 20 พฤศจกิายน 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 
(พ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ศ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 1,500 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 
(ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

22 – 24 พฤศจกิายน 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 
(อา)  VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

7,999 6,999 5,999 1,500 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 
(ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 1,500 

03 – 05 ธนัวาคม 2563 

(วนัพ่อแห่งชาต)ิ 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 2,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(อ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(พฤ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(พ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ศ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2563 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

7,999 6,999 5,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 2,000 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆทัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ที่ท า

การเช็ค ณ วนัที่ 24 กนัยายน 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัที่ท าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีที่สายการบนิประกาศยกเลกิเที่ยวบนิ หรอืเที่ยวบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ในการ

เปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ** 

 
 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8  ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีท ีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ทา่น และประสงคท์ ีจ่ะเด ินทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ท ีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 

  ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พร ้อมอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเด ียวกัน ทั้งน ี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม ือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์ และทมีงานคอยบริการตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่ง เพิ่ม

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัย

อ ืน่ เป็นตน้ 

   ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัทอ่งเท ีย่วหร ือเอเจนซีต่ ้องช าระค่าต ัว๋เคร ื่องบ ิน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองท ีน่ ัง่ **ท ัง้น ีร้ะยะเวลาใน

การช าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิขึน้อยู่กบัเง ือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนท ีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณนีักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ ว่ากรณใีดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี ้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณทีีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเด ินทาง หรือเล ือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 



 

 

2. กรณนีักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อเีมลล ์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิค ืนทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจริง ไดแ้ก่ 

ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอ ืน่ๆ ** ในกรณีท ีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหกัค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ  อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ีย หาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  

 

 


