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และเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่
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พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภเูก็ต-อา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิ
กนั-เขาตาป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ สนามบนิดอนเมอืงเคานเ์ตอร ์
สายการบนิ THAI LION AIR (SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

08.50 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัภูเก็ต โดยสายบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL XXX (ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) (เนือ่งจากเป็นชารต์เตอรไ์ฟท ์
เช่าเหมาล า เวลาในการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบักรมการบนิ 
ทางบรษิทัไม่สามารถแทรกแซงได ้และหมายเลขไฟทบ์นิจะคอนเฟิรม์ก่อน
เดนิทางประมาณ 3-5 วนั) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภูเก็ต-อ่าวพงังา-
เกาะปันหย-ีเขาพงิกนั-เขาตาปู-ถ า้ลอด-จุดชมววิ
เสม็ดนางช ี

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 วดัพระผุด-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-จุดชมววิ
เขารงั-ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต-แหลม
พรมเทพ 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์ เกาะราชา+เกาะเฮ+ซนัเซต    Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 จุดชมววิเขารงั-Ma Doo Bua cafe -แวะซือ้ของ
ฝาก-สนามบนิภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

  Set 
Box 
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10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงภูเก็ต เมอืงส าคัญทางภาคใตข้อง
ประเทศไทย  

10.30 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเทยีบเรอื ลงเรอืหางยาว 
เรือจะน าท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อัน
สวยงามของป่าชายเลน ภเูขาหนิปนู เกาะแกง่
รปูรา่งแปลกตา และสตัวป่์าทีอ่ทุยานแหง่ชาติ
อ่าวพังงา น าท่านไปยัง เกาะปันหย ีหมู่บา้น
ชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีว ิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการท่องเทีย่ว
ไวไ้ดอ้ย่างลงตัว ท่านสามารถเดนิชมหมู่บา้น 
โรงเรยีน สนามฟตุบอลลอยน ้า มัสยสิ หรอืเลอืก
ซือ้เครือ่งประดับ อาหารทะเลแปรรปู 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร
เกาะปนัหย(ี1) 

จากนั้นน าท่านแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู จุด
ไฮไลทส์ าคัญของอา่วพังงา ภเูขารปูรา่งแปลกตา
ทีถู่กตัดขาดออกจากกันอยา่งเรยีบสนทิจนลม้พงิ
เขา้หากัน บนเกาะมีรา้นขายของที่ระลึกจาก
ชาวบา้นบนเกาะปันหยีมากมาย ดา้นหนา้เกาะ
เป็นที่ตั ้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็น
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตด์ัง เจมสบ์อนด ์007 จาก
ฮอลลีวูด จนไดรั้บการเรียกขานว่า เกาะเจมส์

บอนด์ ไปโดยปรยิาย จากนั้นน าท่านไปยัง จุด
ชมววิเสม็ดนางช ีจากนัน้เปลีย่นรถน่ังรถทอ้งถิน่
ชมววิเสม็ดนางช ีสัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พรอ้มเก็บภาพทีร่ะลกึ ชอ้ปป้ิง
ของฝาก น ้าพรกิ ไตปลาแหง้ ปลาจิง้จา้ง กะปิ 

17.00 น. น าท่าน Check in ที ่Phuket Hotel หรอื เทยีบเท่าระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมที่
ทา่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 
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วนัที ่2  วดัพระผดุ-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-จดุชมววิเขารงั-ยา่นเมอืง
เกา่ สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต-แหลมพรมเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

09.00 น. น าท่าน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง 
(Unseen In Phuket) ต านานพระผุดอันเลือ่งชือ่ของ
ภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จาก
พืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดงุ แมทั่พ
พม่า ยกพลมาตเีมอืงถลาง ทหารพม่าพยายามทีจ่ะ
ขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูง
แตนไลต่อ่ย จนตอ้งลม้เลกิ นอกจากจะมพีระผุดเป็น
สิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจ าวัดแลว้ยังม ีพพิธิภัณฑสถานวัด
พระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุขา้วของ
เครือ่งใชข้องชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เชน่อุปกรณ์การ
ท าเหมอืงแร่ รองเทา้ของชาวจนีในสมัยก่อนอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่"วดัฉลอง" หรอื "วดัไชย
ธาราราม" เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืง  ของจังหวัดภเูก็ตมา
ชา้นาน หากใครมาเทีย่วทีภ่เูก็ตก็จะตอ้งแวะไปกราบ
ไหวห้ลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสริมิงคล และเยีย่ม
ชมวัดที่ไดช้ือ่ว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต 
เลา่กันวา่ ในขณะทีห่ลวงพ่อแชม่ยังมชีวีติอยูท่่านได ้
เป็นทีพ่ ึง่แกช่าวบา้นในการรักษาโรค  เนื่องจากท่าน
เป็นพระที่มีศาสตร์วชิาในดา้นการปรุงยาสมุนไพร 
และรักษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของผูค้นมากถงึขนาดที่มีคนรอปิด
ทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพทุธรปู แมว้า่หลวงพอ่แชม่จะมรณภาพ
เป็นรอ้ยปีมาแลว้ แตเ่รือ่งราวความศักดิส์ทิธิแ์ละเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของท่านก็ยังเป็นที่
เลา่ขานและเลือ่มใสศรัทธาของชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุัน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4)  

บา่ย  เยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมัยโบราณ  ตกึเกา่โบราณในเมอืงภเูก็ต "ยา่นเมอืงเกา่" 
สไตลช์โินโปรตเุกส ทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลอือยูใ่หส้มัผัส 
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17.00 น. จากนัน้น าท่านเลยีบหาดราไวย ์ขึน้ไปชมพระอาทติย ์ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอ
ชมความสวยงามของตะวนัทิง้ดวงลับขอบฟ้า แหลง่ทอ่งเทีย่วทีต่ดิอันดับตน้ๆ ของโลก  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรมเทพ (5) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทั
จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่3   ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์ เกาะราชา+เกาะเฮ+ซนัเซต 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

09.30 น. น าท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า พรอ้มฟังบรรยาย
รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 
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10.30 น. ออกจากทา่เรอืเดนิทางสูเ่กาะราชาโดยเรอืเซลลิง่ยอรช์ คาตามารัน ถงึบรเิวณอา่วคอน
แค หรอือ่าวสยาม เพื่อเล่นน ้า และตื่นตาตื่นใจไปกับการด าน ้าดูปะการัง ชมปลา
สวยงามหลากสสีนั 

11.30 น. ออกเดนิทางจากอา่วคอนแค หรอื อา่วสยาม มุง่หนา้
สู่อ่าวปะตก  สนุกสนานไปกับการเล่นน ้ า  หรือ
เพลดิเพลนิไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโคง้
อา่วหาดทรายขาวละเอยีด  

12.00 น.  ออกเดนิทางจากเกาะราชา มุง่หนา้สูเ่กาะเฮ  

12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ (7) 

14.30 น. เดนิทางถงึเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน ้า ด าน ้าตืน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลอืก
สนุกสนานไปกับการเล่นกฬีาทางน ้า อาท ิด าน ้าลกึ เดนิใตท้ะเล เรือลากร่ม เรือลาก
กลว้ย และขีเ่รอืเร็ว (กจิกรรมทางน า้ไมร่วมในราคาโปรแกรมทวัร)์ 

15.30 น. รบัประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้และ
ขนมทานเลน่) 

16.30 น. ออกเดนิทางจาก กาฮังบชี ล่องเรอืไปยังจุดเล่นน ้าที่
อา่วน า้บอ่ 

17.30 น. น าท่านเดนิทางถงึจุดจอดเรอืเพือ่รอชมพระอาทติย์
ตก ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างยิง่ ทุกท่านสามารถ
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ดืม่ด ่ากับบรรยากาศพระอาทติยต์ก
สดุโรแมนตกิ  

18.00 น. น าทา่นลอ่งเรอืกลับสูท่า่เทยีบเรอืโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 
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เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (8) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทั
จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่4  จดุชมววิเขารงั-Ma Doo Bua cafe -แวะซือ้ของฝาก-สนามบนิ
ภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

10.00 น. น าท่านไปยัง จุดชมววิเขารงั เป็นจุดชมววิ
อีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยว
รูจั้กกันด ีและ จะตอ้งแวะมาถา่ยรปูเก็บภาพ
ความประทับใจไวร้ะหวา่งทางจะมรีา้นกาแฟ
สวยๆ และ สวนสขุภาพสวนสาธารณะไวใ้ห ้
นักท่องเที่ยวไดพั้กผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่
จะมลีงิอาศัยอยูด่ว้ย กรุณาอา่นป้ายเกีย่วกับ
การใหอ้าหารลิง จุดชมวิวเขารังแห่งนี้  
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงภเูก็ต และววิทะเลไดอ้ยา่งสวยงาม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (10) 

บา่ย น าท่านเดินทางไปยัง  Ma Doo Bua 
cafe มา ด ูบวั รา้นนี้อยูใ่นโรงแรมแอท
พันตา ภูเ ก็ต เหมาะกับการ น่ังชิลล์ 
ถ่ายรูป บรรยากาศรา้นชนะเลศิ อาหารมี
ทัง้คาว หวานและเครื่องดืม่ ที่น่ังก็มใีห ้
เลือกหลายหลายมุมทั้ง  indoor และ 
outdoor จุดขายที่นี่คือสระบัวกระดง้ 
หรือบัววคิทอเรีย สวยงามมาก ลูกคา้
สามารถลงไปยนืบนใบบัวได ้รับน ้าหนัก
ไม่เกนิ 65 กก. หรือสามารถใชบ้รกิาร
ถ่ายรูปกับโดรน ก็ไดภ้าพสวยไปอกีแบบ 
(คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น 
ไม่รวมกบัราคาทวัร)์ จากนัน้น าท่าน 
แวะซือ้ของฝากจากภูเก็ต เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบภูเก็ต, ผลติภัณฑจ์ากเม็ดมะมว่งหมิ
พานต,์เครือ่งประดับ ผลติจากมุกภูเก็ตแท ้ๆ   

เย็น    รบัประทานอาหารเย็นแบบ Set Box (11) 

19.00 น. น าทานเดนิทางสูส่นามบนิภูเก็ต เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

23.00 น. ออกเดนิทางจากจงัหวดัภเูก็ต กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิ
ที ่SL XXX (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 
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00.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนั

เดนิทางไปและกลบั 

3,000.-  

จอยแลนด ์(ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ) 8,999.- 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก ์(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง
มใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน หลังจากท า

การจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทาง
บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เม ือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง

ได ้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วย
กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทาง

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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บรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น ีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนั
กอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ 36 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การ

ยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน า

ส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เก ิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เม ือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 
ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของ
บรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้
ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอ ืน่ เป็น
ตน้ 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 


