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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ั๋ว
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการ
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-ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิชีวีติคน
ภเูก็ต-วดัพระผดุ-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)- แหลมพรมเทพ 

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ สนามบนิดอนเมอืง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.50 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัภูเก็ต โดยสายบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่
SL XXX (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 
(เนือ่งจากเป็นชารต์เตอรไ์ฟท ์เชา่เหมาล า เวลาในการบนิอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักรมการบิน ทางบรษิทัไม่สามารถ
แทรกแซงได้ และหมายเลขไฟทบ์ ินจะคอนเฟิรม์ก่อนเดนิทาง
ประมาณ 3-5 วนั) 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต น าท่าน
เดนิทางสู่เมอืงภูเก็ต เมอืงส าคัญทาง
ภาคใตข้องประเทศไทย  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภูเก็ต-วดั
พระผุด-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-
จุดชมววิเขารงั-ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิ ี
ชวีติคนภเูก็ต-แหลมพรมเทพ 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 อา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั-เขาตา
ป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ด าน า้เกาะพพีีดอน-อ่าวสามหาดหรอื
หาดลงิ-อ่าวปิเละ-ถ า้รงันกอ่าวเลาะซะ
มะ-อา่วมาหยา 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 จุดชมววิเขารงั-Three Monkeys Res-
taurant-แวะซื้อของฝาก-สนามบิน
ภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

  Set 
Box 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

บา่ย  เยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมัยโบราณ  ตกึเก่าโบราณในเมอืงภูเก็ต 
"ย่านเมืองเก่า" สไตล์ช ิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
หลงเหลอือยูใ่หส้มัผัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่
วัดพระทอง (Unseen In Phuket) 
ต านานพระผุดอันเลือ่งชือ่ของภูเก็ต มา
จากที่วัดแห่งนี้มพีระพุทธรูปที่โผล่จาก
พืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้
ปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตเีมอืงถลาง 
ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอา
กลับไป แตเ่มือ่ลงมอืขดุก็เจอกับฝูงแตน
ไลต่อ่ย จนตอ้งลม้เลกิ นอกจากจะมพีระ
ผุดเป็นสิง่ศักดิ์สทิธิ์ประจ าวัดแลว้ยังม ี
พพิธิภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บ
รวบรวมโบราณวัตถุขา้วของเครื่องใช ้

ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์
การท าเหมอืงแร่ รองเทา้ของชาวจนีใน
สมัยกอ่นอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่  "วดัฉลอง"  หรือ  "วดัไชยธารา
ราม" เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืง  ของจังหวัด
ภูเก็ตมาชา้นาน หากใครมาเทีย่วทีภู่เก็ต
ก็จะตอ้งแวะไปกราบไหวห้ลวงพ่อแช่ม
เพือ่ความเป็นสริมิงคล และเยีย่มชมวัดที่
ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามที่สุดในเมอืงภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะทีห่ลวงพ่อ
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แช่มยังมชีวีติอยู่ท่านไดเ้ป็นที่พึง่แก่ชาวบา้นในการรักษาโรค  เนื่องจาก
ท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในดา้นการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค 
เขา้เฝือกผูป่้วยกระดกูหกั ทา่นเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของผูค้นมากถงึขนาดที่
มคีนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แมว้่า
หลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นรอ้ยปีมาแลว้ แตเ่รือ่งราวความศักดิส์ทิธิแ์ละ
เมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุนั  

17.00 น. จากนั้นน าท่านเลยีบหาดราไวย์ ขึน้ไปชมพระอาทติย์ ลับฟ้า บน แหลม
พรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีต่ดิอนัดบัตน้ๆ ของโลก  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรหมเทพ(2) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  อา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั-เขาตาป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ด
นางช ี

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื ลงเรอืหางยาว เรอืจะน าท่านลอ่งลัดเลาะชม
ธรรมชาต ิอนัสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหนิปนู เกาะแกง่รูปร่างแปลกตา 
และสตัวป่์าทีอ่ทุยานแหง่ชาตอิา่วพังงา น าท่านไปยัง เกาะปนัหย ีหมูบ่า้น
ชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชวี ิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
ผสมผสานกับความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการท่องเทีย่วไวไ้ดอ้ย่าง
ลงตัว ท่านสามารถเดนิชมหมู่บา้น โรงเรยีน สนาม
ฟุตบอลลอยน ้า มัสยสิ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งประดับ 
อาหารทะเลแปรรปู 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร
เกาะปนัหย ี(4) 
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จากนัน้น าท่านแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู จุดไฮไลทส์ าคัญของอ่าวพังงา 
ภูเขารูปร่างแปลกตาทีถู่กตัดขาดออกจากกันอย่างเรยีบสนทิจนลม้พงิเขา้
หากัน บนเกาะมรีา้นขายของที่ระลกึจากชาวบา้นบนเกาะปันหยีมากมาย 
ดา้นหนา้เกาะเป็นทีต่ัง้ของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ทีเ่คยเป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตด์ัง เจมสบ์อนด ์007 จากฮอลลวีูด จนไดร้ับการเรยีกขานว่า เกาะ
เจมสบ์อนด ์ไปโดยปรยิาย  

16.00 น. จากนัน้น าท่านไปยัง จุดชมววิเสม็ดนางช ีจากนัน้เปลีย่นรถน่ังรถทอ้งถิน่
ชมววิเสม็ดนางช ีสัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พรอ้มเก็บภาพที่
ระลกึ ชอ้ปป้ิงของฝาก น ้าพรกิ ไตปลาแหง้ ปลาจิง้จา้ง กะปิ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัที ่3  ด าน า้เกาะพพีดีอน-อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ-อา่วปิเละ-ถ า้รงันกอา่ว
เลาะซะมะ-อา่วมาหยา 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

09.30 น. พบกนั ณ ทา่เรอืสว่นตวั ท าการเชค็อนิและรับอปุกรณด์ าน ้า มบีรกิาร
เครือ่งดืม่ ชา กาแฟ อาหารวา่ง พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจาก
มคัคเุทศก ์

10.00 น.  ออกเดนิทางจากทา่เรอืสว่นตวั มุง่หนา้สูเ่กาะพพีดีอน เกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
หมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดงึดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก แวะท า
กจิกรรมด าน ้าตืน้ชมปะการัง ณ อา่วสามหาดหรอืหาดลงิ 
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12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะพพีดีอน จากนั้นท่านสามารถ
พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และชอ้ปป้ิงของที่ระลกึ 
(ขา้วกลอ่ง+น า้ดืม่) (7) 

13.30 น.  มุง่หนา้สูเ่กาะพพีเีลย ์ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพความสวยงามของอา่วปิเละ, 
ถ า้รงันก แวะท ากจิกรรมด าน ้าชมความอดุมสมบรูณ์ใตท้อ้งทะเล  

14.30 น.  ล่องเรือชมอ่าวเลาะซะมะและอ่าวมาหยา อ่าวที่มีชือ่เสยีงระดับโลก 
หลังจากถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach. ในปีค.ศ. 
1999  

15.30 น.   มุง่หนา้กลบัสูท่า่เทยีบเรอืสว่นตวั 

16.20 น.   ถงึทา่เทยีบเรอืสว่นตวั โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความสขุและความประทับใจ 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (8) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4  จดุชมววิเขารงั-Three Monkeys Restaurant-แวะซือ้ของฝาก-
สนามบนิภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
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10.00 น. น าท่านไปยัง จุดชมววิเขารงั เป็นจุดชมววิอกีที ่ หนึ่งของเมอืงภูเก็ต ที่
นักทอ่งเทีย่วรูจ้ักกนัด ีและ จะตอ้งแวะมา
ถา่ยรปูเก็บภาพความประทบัใจไวร้ะหวา่ง
ทางจะมีร า้นกาแฟสวยๆ  และ สวน
สขุภาพสวนสาธารณะไวใ้หนั้กท่องเทีย่ว
ไดพ้ักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมีลิง
อาศยัอยูด่ว้ย กรณุาอา่นป้ายเกีย่วกับการ
ใหอ้าหารลงิ จุดชมววิเขารังแห่งนี้ สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืง
ภเูก็ต และววิทะเลไดอ้ยา่งสวยงาม  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร(10) 

บา่ย Three Monkeys Restaurant 
เป็นรา้นอาหารกลางป่ารีวิวแน่น
มาก ตกแต่งสไตล ์Tropical ให ้
ฟีลบาหลมีาก บรรยากาศด ีร่มรืน่ 
มใีหเ้ลอืกโซนทีน่ั่งหลายโซน ไม่
ว่าจะเป็นโซนที่ น่ังในหอ้งแอร ์
โซนชัน้ 2 น่ังดูววิมุมสูง และโซน
ดอกไม ้สวยทุกโซน นอกจากววิ
สวยบรรยากาศดีแลว้  รสชาติ
อาหารก็ดีมากเช่นกัน จัดจา้น
สไตลไ์ทย และยังมเีมนูเครือ่งดืม่ 
ของหวานใหเ้ลอืกอกีมากมาย ใคร
ที่เห็นรีววิรา้นนี้เยอะๆไม่ตอ้งลังเลที่จะไปเลย รับรองว่าตรงปกไม่จกตา
แน่นอน (ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ภายในรา้น ไมร่วมกบัราคาทวัร)์ 
จากนัน้น าท่าน แวะซือ้ของฝากจากภูเก็ต เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบภูเก็ต, 
ผลติภัณฑจ์ากเม็ดมะม่วงหมิพานต์,เครือ่งประดับ ผลติจากมุกภูเก็ตแท ้ๆ   

เย็น    รบัประทานอาหารเย็นแบบ SET BOX (11) 

19.00 น. น าทานเดนิทางสูส่นามบนิภูเก็ต เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ 

23.00 น. ออกเดนิทางจากจงัหวดัภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ THAI LION 
AIR เทีย่วบนิที่ SL XXX (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 
ชัว่โมง) 

00.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

สอบถามราคา และวนัทีเ่ดนิทางไดท้างไลนน์ีค้รบั 
[ Line ID:: @teawsanooktour ] 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน 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 

 

 

ส าค ั  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 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 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 าการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 36 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
ส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 
 


