
 

  

 

 

 

 

 

 

05.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร2 ชัน้ 4 เคานเตอรสายการนกแอร ประต ู13โดยมี

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง • ภเูกต็ • Tree Monkey restaurant • ถายรปูซอยรมณยี •สกัการะ 
  พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี ี•ลองเรอืยอรชชมพระอาทติยตก � (-/กลางวนั/เยน็)  

   



 

 

07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน

(ใชระยะเวลาเดนิทาง โดยประมาณ 1ชัว่โมง 

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต

เดินทางสู คาเฟบานตนไม ที่ซุกซอนอยูในบรรยากาศสไตล

ปา Three Monkeys Restaurant

ตกแตงสไตลทรอปคอล มีการใชไมเปนโครงสราง

หลักมุงดวยหลังคาจากหญาคาแฝงตัวอยูในดง

ตนไมไดอยางกลมกลืนและลงตัว ทําใหคุณไดลิ้ม

ลองอาหารรสเลิศมุมถายรูปช้ันเยี่ยม และวิวที่ได

เห็นจากตัวราน  

กลางวัน �บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหา

จากนั้น นําทุกทานชม เมืองเกาภูเก็ต

มาก ต้ังแตถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพก

ประวัติศาสตรอันเกาแก ถนนเสนน้ีคือ ศูนยกลางของการทองเที่ยวยานเกาภูเก็ต ที่มีอาคาร

ตึกแถวเกาจํานวนมาก รวมทั้งรานคา รานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก มากมาย

หลายราน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแตงชองหนาตางโคง ตามแบบสถาปตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค 

มีการนําศิลปะการเจาะชอง หนาตางและลวดลายปูนปนแบบอารตเดโคมาใชไดอยางกลมกลืน 

และสวยงาม  

 

13.00 น. นําทุกทานสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคคีรี หรือ พระใหญประดิษฐานอยูที่เขา

นาคเกิด เปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ

ลั ก ษ ณ ะ เ ด น ข อ ง พ ร ะ ใ ห ญ  ไ ด แ ก

พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญเห็นได

รอบเกาะภูเก็ต เปนสัญลักษณของความ

สัน ติ  ค ว า ม เป น นํ้ า ห น่ึ ง ใ จ เดี ย ว แ ล ะ

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู จงัหวดัภเูกต็ดวยเที่ยวบิน  DD52

ชัว่โมง 25นาท)ี *บนเทีย่วบนิไมมบีรกิาร อาหารทัง้ขาไปและกลบั

สนามบินนานาชาติภูเก็ตรับกระเปาเรียบรอยแลว นําทานเดินทางดวยรถตูวีไอพี

คาเฟบานตนไม ที่ซุกซอนอยูในบรรยากาศสไตล

Three Monkeys Restaurantคาเฟลับๆที่มีการ

ทรอปคอล มีการใชไมเปนโครงสราง

มุงดวยหลังคาจากหญาคาแฝงตัวอยูในดง

ตนไมไดอยางกลมกลืนและลงตัว ทําใหคุณไดลิ้ม

ลองอาหารรสเลิศมุมถายรูปช้ันเยี่ยม และวิวที่ได

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Three Monkey 

เมืองเกาภูเก็ตตึกเกาสวนใหญต้ังอยูริมถนน ตามเสนตางๆ ซ่ึงเช่ือมตอกันไมไกล

มาก ต้ังแตถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกษัตรีย เดินชมถายรูป 

ประวัติศาสตรอันเกาแก ถนนเสนน้ีคือ ศูนยกลางของการทองเที่ยวยานเกาภูเก็ต ที่มีอาคาร

าจํานวนมาก รวมทั้งรานคา รานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก มากมาย

หลายราน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแตงชองหนาตางโคง ตามแบบสถาปตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค 

มีการนําศิลปะการเจาะชอง หนาตางและลวดลายปูนปนแบบอารตเดโคมาใชไดอยางกลมกลืน 

พระพุทธมิ่งมงคลเอก

ประดิษฐานอยูที่เขา

นาคเกิด เปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ

ลั ก ษ ณ ะ เ ด น ข อ ง พ ร ะ ใ ห ญ  ไ ด แ ก

พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญเห็นได

รอบเกาะภูเก็ต เปนสัญลักษณของความ

สัน ติ  ค ว า ม เป น นํ้ า ห น่ึ ง ใ จ เดี ย ว แ ล ะ

 

DD522 

บนเทีย่วบนิไมมบีรกิาร อาหารทัง้ขาไปและกลบั* 

รับกระเปาเรียบรอยแลว นําทานเดินทางดวยรถตูวีไอพี 

 

ตึกเกาสวนใหญต้ังอยูริมถนน ตามเสนตางๆ ซ่ึงเช่ือมตอกันไมไกล

เดินชมถายรูป ซอยรมณียถนนสาย

ประวัติศาสตรอันเกาแก ถนนเสนน้ีคือ ศูนยกลางของการทองเที่ยวยานเกาภูเก็ต ที่มีอาคาร

าจํานวนมาก รวมทั้งรานคา รานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก มากมาย

หลายราน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแตงชองหนาตางโคง ตามแบบสถาปตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค 

มีการนําศิลปะการเจาะชอง หนาตางและลวดลายปูนปนแบบอารตเดโคมาใชไดอยางกลมกลืน 



 

  

ความหวัง การกอสรางพระพุทธรูปม่ิงมงคลเอกนาคคีรี สําเร็จไดดวย การรวมมือรวมใจบริจาค

ของประชาชนชาวไทยและชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย และชมทัศนียภาพที่สวยงาม

ของเกาะภูเก็ตในมุมสูง 

 

จากนั้น เ ดิ น ท า ง ถึ ง แ ห ล ม พ ร ห ม เ ท พ ช ม

บรรยากาศความสวยงามของทองทะเล

ยามเย็น นําทานลองเรือยอรชดื่มด่ํากับ

บรรยากาศพระอาทติยตกสดุโรแมนตกิ

พรอมเก็บภาพความประทับใจ พรอม

รับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร

ชบรรยากาศค่ําคืน ซ่ึงมีความสวยงาม

เปนอยางยิ่งทุกทานสามารถถายรูป

เปนที่ระลึกและพักผอนไดตามอัธยาศัย 

 

จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก  ปาตอง เบยฮิลหรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

06.00น. ออกเดินทางจากที่พักโดยรถตูวีไอพีเพ่ือไปขึ้นเรือที่ ทาเรือทับละม ุ

ใชเวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง 

เชา รับประทานอาหารเชาแบบ SET BOX 

จากนั้น มุงหนาสูอุทยานฯ หมูเกาะสิมิลันดวยเรือสปดโบทที่มีความปลอดภัยดวยเส้ือชูชีพ และอุปกรณที่

ครบครัน ใชเวลาในการเดินทางไปหมูเกาะสิมิรันประมาณ  2-3 ช่ัวโมง  

จากนั้น เดินทางถึงเกาะ 8 หรือเกาะสิมิลันสถานที่ต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเปนที่

เลื่องช่ือ สามารถมองเห็นวิว อาวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซ่ึงโอบลอมไปดวยกองหิน

ขนาดใหญสวยงามแปลกตา ทุกทานสามารถเลนนํ้าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว 

 

วนัที่สอง  เขาหลกั • หมูเกาะสมิลินั • ดาํน้าํชมปะการงัหมูเกาะสมิลินั • ภเูกต็ 

� (เชา/กลางวนั/เยน็) 



 

  

 

จากนั้น เดินทางสูจุดดํานํ้าจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางูเกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะตางๆ โดย

เฉพาะที่จุดดํานํ้า ขนาดใหญที่มีความสวยงามสลับซับซอนกันเปนบริเวณกวาง จะมีแนวปะการัง 

และกัลปงหาที่สมบูรณ และยังเปนที่อยูของปลา

หลาก ชนิด เชน ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน 

ปลาเกา ปลาบู กั้งต๊ักแตนสถานที่ดํานํ้าที่มีทั้ง

พันธุปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญอีกทั้ง 

ยังเปนจุดยอดฮิตในการถายภาพนํ้าสีครามเขม 

ตัดกับกองหินที่สวยงามตระการตาเพลินเพลิน

กับปลาใตทองทะเลหลากสายพันธุและปะการังอันสวยงาม 

 

กลางวัน  �รับประทานอาหารกลางวันณ อุทยานฯหมูเกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SETตามอัธยาศัย 

บาย ออกเดินทางอีกคร้ัง เพ่ือพบกับโลกใตทะเลอันสวยงามกับจุดดํานํ้าที่ขึ้นช่ือของหมูเกาะสิมิลัน ณ 

เกาะ7 หรือเกาะบายูซ่ึงเปนที่อยูอาศัยของเตาทะเล ที่พบเห็นไดบอยคร้ังและชอบแวะเวียนมา

ทักทายกับนักทองเที่ยวอยูเสมอ จากนั้น นําทานเดินทางตอไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมี่ยงเกาะที่มี

ชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด ซ่ึงสามารถเดินทะลุถึงกันได ทานสามารถเพลิดเพลินกับ

กิจกรรมตางๆ บนชายหาด เชน เดินเลน ถายรูป หรือดํานํ้าต้ืนไดตามอัธยาศัย 

 

 

15.30  ออกเดินทางกลับ มุงหนาสูทาเรือ ใหทุกทานไดอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผา 

16.30  เดินทางถึงทาเรือ ใหทุกทานไดอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาจากนั้นเดินทางเขาสูเมืองภูเก็ต 

เย็น �รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร 

ที่พัก  ปาตอง เบยฮิลหรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

07.00 น.     �รับประทานอาหารเชาโรงแรม 

จากนั้น นําทุกทานสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธารามเปนวัดคูบานคูเมืองที่มีช่ือเสียงของ

ภูเก็ตถาใครมาภูเก็ตจะตองมาแวะนมัสการ หลวงพอแชม แหงวัดฉลอง เพ่ือเปนสิริมงคล  

วนัที่สาม วดัฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ • วดัพระผดุ หรอื วดัพระทอง•รานของฝากแมจู • สนามบนิ

นานาชาติภเูกต็ • สนามบนิสวุรรณภมู�ิ (เชา/กลางวนั/-) 



 

  

 

กลางวัน  �รับประทานอาหารกลางวันณ รานวันจันทร 

จากนั้น แวะคาเฟสุดชิคMa Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว”เปนคา

เฟที่มีจุดเดนทตรงที่เปนสวนบัวสายพันธุบัววิกตอเรีย

หรือบัวกระดงซ่ึงเปนบัวที่มีขนาดใหญที่สุดในตระกูล

ของบัวมีขนาดใหญถึง1.5เมตร มีการตกแตงคาเฟ

สไตลแบบไทย เหมาะแกการหนีความวุนวายใหเรา

ไดมาร่ืนรมยไปกับบรรยากาศของสระบัวและลิ้ม

รสชาติของเมืองภูเก็ตผานอาหารและเคร่ืองดื่มสไตล

พ้ืนเมืองฟวช่ัวน่ันเอง 

จากนั้น           นําทานเดินทางสู วัดพระผุด หรือ วัดพระทองชมความมหัศจรรยวัดเกาแกที่มีช่ือเสียงในจังหวัด 

ภูเก็ต วัดพระทองต้ังอยูในตําบลเทพกษัตรีย

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางหางจาก

สะพานสารสิน ประมาณ 25กม. ประวัติของ

หลวงพอพระผุดและวัดพระทองไดมีการบันทึก

และจัดพิมพ โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาลเจา

อาวาสวัดพระทอง ไวดังน้ี  ในปจจุบันน้ี ไมเปน

วัด กอนเปนทุงกวาง มีนา มีลําคลอง มีหญา

สําหรับเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ ของชาวบานชาวเมืองสมัยน้ัน 

 

นําทาน เดินทางถึง รานขายของฝากคุณแมจูเลือกซ้ือของที่ระลึกขึ้นช่ือของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลา

แหง นํ้าพริกกุงเสียบ ขนมเตาสอ และผลิตภัณฑขึ้นช่ืออื่น ๆ อีกมากมาย 

17.00 น. สมควรแกเวลาออกไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

19.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD533 /DD529 

20.25น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

                ........................................................................................................... 

 

 



 

  

 

อตัราคาบรกิารและเงือ่นไขรายการทองเทีย่ว 

เริ่มเดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 

รถตูปรบั

อากาศ 
จาํนวน ไฟลทบนิและเวลา 

ราคาปกตติอ

ทาน/รวมราคา

เดก็ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
10,999 2,000 

17 ก.พ.66 19 ก.พ.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
11,999 2,000 

24 ก.พ.66 26 ก.พ.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 

03 ม.ีค.66 05 ม.ีค.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

10 ม.ีค.66 12 ม.ีค.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 

17 ม.ีค.66 19 ม.ีค.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

24 ม.ีค.66 26 ม.ีค.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

31 ม.ีค.66 02 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

05 เม.ย.66 07 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 DD522 09.00-10.20 13,999 2,000 



 

  

DD539 18.10-19.35 

12 เม.ย.66 14 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

13 เม.ย.66 15 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
15,999 2,000 

14 เม.ย.66 16 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

15 เม.ย.66 17 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

21 เม.ย.66 23 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
11,999 2,000 

28 เม.ย.66 30 เม.ย.66 รถตู 8ทีน่ัง่ 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

 

** การนัตีตัง้แต 8 ทานขึน้ไปออกเดนิทางมหีวัหนาทวัร  กรณ ี6 ทานไมมหีวัหนาทวัร** 

กรณกีรุปเดนิทางไมครบตามจาํนวน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดินทาง 

 

อตัราคาบรกิารรวม 

�ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป เปนต๋ัวราคาพิเศษไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวนั

เดินทางได หากลูกคามีความประสงคที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูตอไมกลับพรอมกรุป ลูกคาจะตองทาํการ

ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินใหมเทาน้ัน 

�นํ้าหนักกระเปาโหลดใตทองเคร่ืองไมเกิน 20 กก. ถอืขึ้นเคร่ืองไมเกิน 7 กก. 

�โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักหองละ 2-3ทาน)  กรณีพัก 3 ทานจะเปนเตียงเสริม 

�อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

�คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

  

�คารถตูรับ-สงพรอมคนขับรถตามสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

�คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

�ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับ

อุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจาํตวั

ของผูเดินทาง 

อตัราคาบรกิารไมรวม 

�คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต, มินิบาร, 

ซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

�คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

�ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

�คาทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

�คาทิปมัคคุเทศกคนขับรถ ตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแตไมบังคับ

ทิปคะ) 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังกรุณาอานรายละเอียดใหครบถวนกอนทาํการจองหากทานชําระเงินแลวจะถือวาทาน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวทั้งหมดและไมสามารถเรียกรองใดๆไดทุกกรณ ี

 

 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร 

เอกสารที่ใชประกอบการเดินทาง 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร : 

• กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทางและชําระคามัดจําทวัรทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

กอนการเดินทางอยางนอย 20 วัน 

กรณียกเลิก : 

• แจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง: หักคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ คามัดจําต๋ัว 

        เคร่ืองบิน, รถตู VIP, รถบัส, คาวีซา, คาโรงแรม 



 

  

        ที่พัก,คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว,  

        คาบริการ     

• แจงยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง15-29 วัน:ยึดเงินคาทัวร 50% และ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  

      คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู VIP, รถบัส, คาวีซา , 

      คาโรงแรมที่พัก,  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว,  

      คาบริการ 

• ในกรณีชําระคาทัวรเต็มจาํนวนแลว แจงยกเลกิหรือเลื่อนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิเก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน 
 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเปนไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิรุกจินาํเทีย่วและมคัคเุทศก พ.ศ.2551 

 

กรณีเจ็บปวย : 

• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ทําการเลื่อน   การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

• ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง 

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (8 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ

เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของทาน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

� พาหนะ , ราคา และ รายการทองเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

กรณจีองทัวรวันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ,วันหยดุยาวตอเนื่อง และไดมกีารแจงยกเลิกทัวร 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คาทวัรทัง้หมด โดยไมมเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 



 

  

� ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาจาก การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตอง

ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมได

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทกุอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

ตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
 

*** กอนตดัสนิใจจองทวัรควรอานเงือ่นไขการเดนิทางอยางถองแทแลวจงึมดัจาํเพือ่ประโยชนของทานเอง*** 


