
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 
 ตุลาคม  21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 27-31  
 พฤศจิกายน  03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 
 ธนัวาคม  01-05 / 02-06 / 03-07 / 06-10 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26                                         
 มกราคม  05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30  
 กุมภาพนัธ์  02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27  
 มีนาคม  02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27                                       

 
วนัแรก(1)   กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังา – ล่องอ่าวพังงา – สเม็ดนางชี - แหลมพรหมเทพ 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 201 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย นาํท่าน 

ออกเดินทางสู่ จ.พงังา นาํท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “นาํสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมความหลากหลายของทศันียภาพ
ที่ที่ยงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 
นําสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ํ้ าลอด” ซ่ึง
เป็นถํ้าทางทะเลที่มีช่ือเสียงที่สุดของ
เมืองไทยนาํท่านล่องเรือเขา้ชมความ
สวยงามภายในที่ มี ขนาดกวา้ง 20 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถํ้ า
สวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้
เป็นที่ระลึกหน้าปากถํ้ า จากนั้ นนํา
ชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนัขจีนกาํลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว 
ลาํตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนั
โดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไป
ทัว่โลก ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสนัทรายขาวสะอาด นํ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็น
ที่ระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหย”ี ผา่นชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ต ัง่
ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยีที่สร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกวา่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั… 



บ่าย นาํท่านเดินทางสู่จุดชมววิที่มีช่ือเสียงที่สุดอีกแห่งหน่ึงของเมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) ตั้งอยูท่ี่อาํเภอตะกัว่
ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นที่พกั ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชม
ววิภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา 
และบรรยากาศของพระอาทิตยข์ึ้ น
ท่ามกลางขนุเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมอง
ที่สุดอนัซีน ใหท้่านไดมี้เวลาเก็บภาพ
วิวทิวทศัน์อันแสนประทบัใจ ท่าน 
ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต เดินทาง
ถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้าม
สะพานเทพกษัตรี จากนั้นนําท่านสู่ 
“แหลมพรมเทพ” สถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต มีทศันียภาพ
ที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์
ตกดินที่ได้รับความนิยม “ เแหลม
พ ร ห ม เ ท พ ”  ถู ก จัด เ ป็ น ห น่ึ ง ใ น
โครงการมหัศจรรย์เ มืองไทย 12 
เ ดื อ น  7  ด า ว  9  ต ะ วัน  ข อ ง ก า ร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ 
ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยที่สุดใน
ประเทศไทย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดบั 4 ดาว ****  
  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2) ภูเกต็ – เกาะพีพเีล – พพีดีอน – ด าน า้ชมปะการัง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เพือ่ลงเรือท่องเที่ยวแบบ Speed Boat (เรือเร็วมีความปลอดภยัสูง) มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะ
พพี ีเรือออกเดินทางสู่ “เกาะพ.ีพ.ีดอน” ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองฝ่ัง เดินทางถึงเกาะพี
พเีล นาํท่านผา่นชม “อ่าวมาหยา” สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ระดบัฮอลีวูด้เร่ือง The Beach เวิ้งอ่าววงพระจนัทร์ตดั
กับนํ้ าทะเลสีคราม เที่ยวชมทะเล
ใน ( Lagoon ) ที่ “อ่าวปิเละ” ชม
นํ้ าทะเลสีเขียวมรกตตัดกับภูเขา
หินปูนที่โอบล้อม ให้ท่านเล่นนํ้ า 
ดํานํ้ าชมปะ กา รัง  แล ะฝูง ปล า
มากมายที่ อ่าวโล๊ะซามะ ผ่านชม 
ถํ้าไวก้ิง หรือ ถํ้ าพญานาค ที่ไดรั้บ
การสมัปทานเก็บรังนกนางแอ่น   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ 
ร้านอาหารทอ้งถ่ินบนเกาะพพีี
ดอน 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางต่อไปยงั “เกาะไผ่” (แบมบู) สถานที่ที่ไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ ๆ หน้าหาดเป็นแนวยาว ที่
ผสมผสานกบัทรายขาว นํ้ าใสสะอาด ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นนํ้ า จากนั้นนาํทางออกเดินทางเขา้สู่ที่พกั
บนเกาะพพี ีใหท้่านไดอิ้สระไปกบัสายลมและแสงแดด ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ภูเก็ต 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดบั 4 ดาว ****  
  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



วนัที่สาม(3)  ภูเกต็ – ล่องเรือหมู่เกาะ สิมิลนั – จุดชมววิ – ด าน า้ตืน้ดูปะการัง 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลนั (Similan Islands) หมู่เกาะ

สาํคญัของทะเลอนัดามนั ไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความสวยงามราวกบัเจา้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั หมู่เกาะสิมิ
ลนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจาํนวนมากทั้งสตัวน์ํ้ า และ ปะการังที่แสนสวยงาม นาํท่านนัง่เรือสปีด
โบท ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลนั นาํท่านดาํนํ้ าต้ืนชมความสวยงามของทะเลสิมิ
ลนัที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตทางนํ้ ามากมายให้ท่านไดช้ม พร้อมกบัชมความงามของปะการังหลากสีที่
แต่งแตม้พื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะที่มีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกบัมหานครใต้
ทอ้งนํ้ ามีชีวติ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนัณ จุดพกั บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดาํนํ้ า

ต้ืนชมสัตว์นํ้ าแ หวกว่ ายในท ะเลอัน
สวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้นํ้ า 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่าน
อิสระพกัผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูป
บรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระ
เดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชม
ววิหินเรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํ
ท่านกลบัสู่ท่าเรือ นาํท่านเดินทางกลบัสู่ที่
พกั 

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมดาํนํ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดาํนํ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมดาํนํ้ า 
อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้ าแบบยมื หากท่านทาํหายจาํเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามที่ไดก้าํหนดไว*้** 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดบั 4 ดาว ****  
  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ส่ี(4)  พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art – วดัฉลอง 

นมัสการหลวงพ่อแช่ม – วดัพระทอง - ช้อปป้ิงของฝากพืน้เมือง - เดนิทางกลับ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 นาํท่านสู่เขานาคเกิด สกัการะองคพ์ระใหญ่ “พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจใหเ้ป็นองคพ์ระ

ประจาํเมือง นาํท่าน “ชมยา่นตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชาวภูเก็ต นาํท่านขึ้น “จุดชมววิเขารัง” เป็นจุดชมววิกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนั่งพกัผ่อนหยอ่น
ใจชมววิเมืองกนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นนาํท่านสู่ “ศาลเจา้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหน้าของศาลเจา้
จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวตัิที่จารึก
ไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระ
นางก้ิวเที้ยนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้นผูใ้หญ่
ฝ่ายศาสนาเต๋า ได้บอกผ่านร่างทรงของ
ท่านวา่  ตอ้งการที่จะให้มีการจดัตั้ง ศาล
เจา้ประจาํองค์ของท่าน เพื่อท่านจะได้
ช่วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาว
ภู เก็ ต  จา ก นั้ น นํ า ท่ า น ไ ป น มัส ก า ร 
“หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วดัฉลอง ภูเก็ต” 
เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มี
รูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต นาํท่านนมสัการ “หลวงพ่อ
พระทอง หรือ พระผดุ” ตั้งอยูภ่ายใน วดั
พระทอง หรือ วัดพระผุด ต ําบลเทพ
กระษตัรี อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็น
หน่ึงใน Unseen Thailand ของจงัหวดั
ภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างในสมยักรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วง
หิมพานต ์ร้านไข่มุกและเคร่ืองประดับ
ขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือเพือ่นาํไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

 
*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

 
19.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
21.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 288 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  
 
 
 



ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

21-24 ต.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

22-25 ต.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

23-26 ต.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

24-27 ต.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

28-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 6,000 

04-07 พ.ย. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

11-14 พ.ย. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

18-21 พ.ย. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

25-28 พ.ย. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

02-05 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

03-06 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

04-07 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

05-08 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

09-12 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

10-13 ธ.ค. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

16-19 ธ.ค. 64  23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

23-26 ธ.ค. 64                                          26,990 26,990 26,790 26,490 7,900 

06-09 ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

13-16 ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

20-23 ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

27-30 ม.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

03-06 ก.พ. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

10-13 ก.พ. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

16-19 ก.พ. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

17-20 ก.พ. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

24-27 ก.พ. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

03-06 มี.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

10-13 มี.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

17-20 มี.ค. 65 23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 

24-27  มี.ค. 65                                      23,990 23,990 23,790 23,490 6,000 



จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ นํ้ าหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน  
2. ค่ารถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน พร้อมคนขบัชาํนาญทาง  
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน 4 ดาว ระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน) 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 



 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


