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ล่องเรือผจญภัยไข่มุกแห่งอันดามัน 
เกาะสุรินทร์ – สิมิลนั – อ่าวพงังา - พร้อมชมเมืองเก่าภูแก็ต 

ราคานี้รวม กิจกรรม อาหารครบทุกม้ือ ที่พกัสุดพเิศษ 

 
 

 



เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ THAI SMILE ในครือ STAR ALLIANCE 

ก าหนดการเดนิทาง 
เดือนตุลาคม   15-18 // 22-25 // 29ต.ค.-01พ.ย. 
เดือนพฤศจิกายน 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 
เดือนธนัวาคม  03-06 // 04-07 // 05-08 // 10-13 // 17-20  
 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ิน  
 ท่ีพกัมาตรฐาน ส่ี ดาว  
 รถตูป้รับอากาศแบบ VIP (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง)  
 เรือเร็ว (Speed Boat)ในการเท่ียวชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพงังา – เขาตะปู 
                                                    เกาะปันหยี – ทับละมุ – เขาหลัก 

05.00 คณะท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล ์(WE) มีเจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัคอยบริการท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

08.30 น าท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ดว้ยสายการบินไทยสไมลเ์ท่ียวบินท่ี WE2203  
09.55 น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดามนัของประเทศไทย น าท่านข้ึนรถตู ้VIP ท่ีไดจ้ดัไวค้อย

บริการท่าน น าท่านเดินทางสู่ “อ่าวพังงา” ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีสวยงามของภาคใต ้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
อ่าวพงังาท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก อ่าวพงังาแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุด
ไฮไลทส์ าคญัหลายจุดดว้ยกนั ***กิจกรรมล่องเรืออ่าวพงังารวมค่ากิจกรรมในราคาทวัร์แลว้ โปรแกรมอาจมี
การเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัของคณะท่านท่ีร่วมเดินทาง
เป็นหลัก  บ ริษัทขอสงวนสิท ธิในการ
เปล่ียนแปลงรายการเพื่อความปลอดภยัของ
ท่าน*** ท่ีอ่าวพงังาแห่งน้ีมีจุดส าคญัหลาย
จุด น าท่านล่องเรือถ่ายรูป เขาหมาจู เป็น
หน่ึงในเขาท่ีปกคลุมด้วยสีเขียว มีลกัษณะ
เหมือนกับหมาก าลังหมอบ เป็นเขาท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปดว้ยเป็นอยา่ง
มาก น าท่านถ่ายรูปกับเขาเขียน ซ่ึงมีจิต
กรรมฝาผนังโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี 
ซ่ึงเกิดจากนกัเดินเรือในอดีตท่ีไดท้ าการวาด
เอาไว ้ล่องเรือผ่านเกาะห้องซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี กิ จ ก ร ร ม พ าย เรื อ ให้
นกัท่องเท่ียวไดล้องท าและถ่ายรูปกบัธรรมชาติอนัแสนสวยงาม น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือลอดถ ้า



ท่ีถ  ้ าลอด ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็นลกัษณะเด่นทางธรณีวิทยาท่ีน่าสนใจ
จดัเป็น Unseen ไทยแลนด์ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกนั” เป็น
อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมเขา้ชมรวมอยู่ในแพคเกจท่องเท่ียวเรียบร้อยแลว้ น าท่านชมเขาตะปู หรือ 
เกาะตาปู เป็นหน่ึงในไฮไลท์ของอ่าวพังงาและเป็นสัญลกัษณ์ส าคัญของจังหวดัพงังา เป็นเกาะหินท่ีมี
ลกัษณะเด่นทางธรรมชาติคลา้ยตะปู แต่บริเวณเขาหินตะปูนั้นไม่สามารถเขา้ชมใกลไ้ดเ้น่ืองจากบริเวณฐาน
ของเขาตะปูเกิดการกดัเซาะของน ้ าทะเลเป็นเวลานานนับลา้นปี บริเวณเขาตะปูแห่งน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกดว้ย ท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว จนไดข้นานนามว่า 
James Bond Islands จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปเขาพิงกนั ซ่ึงเป็นภูเขาสองลูกท่ีพิงกนัอยูเ่กิดจากการเคล่ือน
ตวัของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็นลกัษณะเด่นอนัสวยงามน่าชม จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
เกาะปันหย ี

 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินบนเกาะปันหย ี

บ่าย อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน “เกาะปันหยี” เป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของพงังา 
เก าะ ปั น ห ยี เกิ ด จ าก ก ารอพ ยพ ข อ งช าว
อินโดนีเซียในอดีต เพ่ือมาตั้งรกรากบนเกาะแห่ง
น้ี  ปันหยีมีความหมายว่าธง บนเกาะแห่งน้ี
ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอาศยักนัอยู่
บนเกาะเป็นครอบครัว ชาวเกาะปันหยปีระกอบ
อาชีพชาวประมงเป็นหลกัและมีอาชีพขายสินคา้
ท่ีระลึกให้กับนัก ท่องเท่ี ยว  ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ  น าท่านเดิน ซ้ือของพ้ืนเมืองและ
ถ่ายรูปบรรยากาศเกาะปันหยีไว ้เกาะแห่งน้ีมี
ความสวยงามและวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงัมีสนามฟุตบอลลอยน ้ าอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ ทบัละมุ เพื่อเขา้ท่ีพกัและรับประทานอาหารเยน็ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: Khaolak Emerald Beach Resort & Spa ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 

 



วันทีส่องของการเดินทาง(2) ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ด าน ้าตื้นดูปะการัง 

07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพ่ือข้ึนเรือ สปีดโบท มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลนั (Similan Islands) หมู่

เก าะส าคัญ ของทะเลอันดามัน 
ไดรั้บการยกย่องว่ามีความสวยงาม
ราวกบัเจา้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดา
มนั หมู่เกาะสิมิลนัอุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจ านวนมาก
ทั้ งสัตว์น ้ า และ ปะการังท่ีแสน
สวยงาม น าท่านนั่งเรือสปีดโบท 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านก็จะ
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลนั น าท่าน
ด าน ้ าต้ืนชมความสวยงามของทะเล
สิมิลันท่ีเกาะ 5 และ เกาะ 6 ซ่ึงมี
ส่ิงมีชีวิตทางน ้ ามากมายใหท่้านไดช้ม พร้อมกบัชมความงามของปะการังหลากสีท่ีแต่งแตม้พ้ืนทรายจนเกิด
เป็นงานศิลปะท่ีมีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้ท้องน ้ ามีชีวิต 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัณ จุดพกั บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านด าน ้ าต้ืนชมสัตวน์ ้ าแหวกว่ายในทะเลอนัสวยงาม ชมปะการังสีสนัสดใส

ใตน้ ้ า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกาะ 
8 ให้ ท่ าน อิสระพักผ่อนบนหาด
ทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอัน
สวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบน
เกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหิน
เรือใบ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน า
ท่านกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเข้า
เช็คอินท่ีพกั ณ เขาหลกั 

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ า
ต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้ า
แบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้  าหนดไว*้** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ  ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: Khaolak Emerald Beach Resort & Spa ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 

 
 



วันทีส่ามของการเดินทาง(3)      ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพ่ือข้ึนเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะท่ี

งดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอนัดามัน 
ดว้ยความงดงามของสีน ้ าทะเลสีคราม ตัด
กับฝืนฟ้าสีใส ท าให้เกิดเป็นทัศนียภาพ
งดงามจับตาจนมิอาจจะ รู้ ลืม  น าท่ าน
ล่องเรือสปีดโบทใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
น าท่านเดินทางสู่จุดด าน ้ าต้ืนเพ่ือชมความ
งามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า ท่านจะไดเ้ห็น
ดอกไม้ทะเลหลากสีก  าลงัร่ายร าอยู่ใต้น ้ า 
พร้อมไปดว้ยปลาทะเลนอ้ยใหญ่ท่ีว่ายไปมา
ราวกบัว่าเป็นเมืองใตน้ ้ าของเหล่าสตัวท์ะเล 
หากท่านโชคดีมีโอกาสท่ีจะพบเต่าทะเลและสตัวน์ ้ าหายากหลากลายชนิด น าท่านเดินทางสู่ อ่าวสปัประรด 
ให้ท่านไดมี้เวลาแหลกว่ายดูฝูงปลาการ์ตูนและสตัวน์ ้ าน่ารักมากมาย ให้ท่านไดมี้เวลาเต็มอ่ิมกบัทะเลสีใส 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ จุดพกั บนหาดใกลช่้องเขาขาด (บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต)์ 
บ่าย อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอธัยาศยัหลงัรับประทานอาหารกลางวนั จากนั้น

น าท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็น
แหล่งท่ีตั้ งของชาวมอร์แกน ซ่ึงเป็น
ชนพ้ืนเมืองของเกาะ ชาวมอร์แกน
นั้นมีนามสกุลเดียวกันว่า กลา้ทะเล 
เป็น น ามสกุลพ ระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ชาวมอร์แกน เป็นชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยั
อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติสุรินทร์มา
ยาวนาน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ซ้ือของพ้ืนเมือง ชมบ้านและวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมือง เก็บภาพบรรยากาศ
ความประทบัใจก่อนเดินทางกลบั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทบัละมุ น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า 
อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้ าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้  าหนดไว*้** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ  ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: Khaolak Emerald Beach Resort & Spa ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 



วันทีส่ี่ของการเดินทาง(4)  เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00  น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางน าท่านผา่นสะพานสารสิน เป็นสะพานท่ีเช่ือมโยง

ระหว่างภูเก็ตและพงังาเขา้ดว้ยกนั ให้ท่านผ่าน
ชมความสวยงามของตวัสะพาน จากนั้นน าท่าน
มุ่งหน้าสู่ “วดัฉลอง” วดัดังของภูเก็ต น าท่าน
นมสัการขอพร ขอโชคขอลาภกบัหลวงพ่อแช่ม 
วดัฉลอง น าท่านถ่ายรูปกับเจดียพ์ระจอมไท 
เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ท่ีสวยงาม มีองค์
พระพุทธรูปและพระบรมสารีริคธาตุประดิษฐ
สถานอยู่ ณ ยอดของเจดีย ์ จากนั้นได้เวลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่าของจงัหวดัภูเก็ต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมยา่นเมืองเก่าของภูเก็ต ท่ีมีเมืองแปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองขา้งทางของ

ถนนเมืองเก่า ท่านจะไดรู้ปสุดชิค สุดคูล แบบ
สตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งน้ี ซ่ึงมีช่ือว่า ถนน
ถลางและซอยรมณีย ์ถนนสายประวติัศาสตร์
อนัเก่าแก่ ถนนเส้นน้ี คือ ศูนยก์ลางของการ
ท่องเท่ียวย่านเก่าภูเก็ต ท่ีมีอาคารตึกแถวเก่า
จ  านวนมาก รวมทั้ งร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก มากมายหลาย
ร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่าง
โคง้ ตามแบบสถาปัตยกรรมยคุนีโอคลาสสิค มี
ลวดลายท่ีดงามเนน้ธรรมชาติเถาไม ้ใบไม ้และ
รูปสตัว ์จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

19.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE2218  
20.25 น าท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

 
**************************************************** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกม์ีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 
 



ก าหนดการเดนิทางท่องเที่ยว 2563  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านละ่ 

15-18 ต.ค. 63 16,990 16,990 16,490 5,000 
22-25 ต.ค. 63 18,290 18,290 17,790 5,000 
29ต.ค.-01พ.ย. 17,290 17,290 16,790 5,000 
05-08 พ.ย. 63 17,290 17,290 16,790 5,000 
12-15 พ.ย. 63 17,290 17,290 16,790 5,000 
19-22 พ.ย. 63  17,290 17,290 16,790 5,000 
26-29 พ.ย. 63  17,290 17,290 16,790 5,000 
03-06 ธ.ค. 63 18,290 18,290 17,790 5,000 
04-07 ธ.ค. 63 18,290 18,290 17,790 5,000 
10-13 ธ.ค. 63 18,290 18,290 17,790 5,000 
11-14 ธ.ค. 63 18,290 18,290 17,790 5,000 
17-20 ธ.ค. 63 17,290 17,290 16,790 5,000 

เพยีง 8 ท่าน เท่าน้ันออกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้ าหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูน้ าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน  
3. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ 
5. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพ่ือใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท่ี้  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ  าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ  านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้  าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้  าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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