
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20531 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - สนามบนิภเูก็ต - ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต - วดัฉลอง - พระพุทธ

มิง่มงคลเอกนาครี ี- จดุชมววิกงัหนัลม - ชมพระอาทติยต์ก ณ แหลมพรหมเทพ 

 

04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

06.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิภเูก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ300 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหตุ: เท ีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปล ีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภเูก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูต ิม่ซ า 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ต ึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนว

สถาปัตยกรรมเกา่แกส่ไตลช์โินโปรตกุสีในยา่นเมอืงเกา่ของจังหวัดภเูก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึง่ตกึเหลา่นีถ้กู

สรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้

ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่งลงตัว  

 

 



 จากนั้นน าทกุทา่นเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรือชือ่เรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคูเ่มอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ของภเูก็ต ซึง่นักทอ่งเทีย่วนยิมมากราบสักการะบชูา หลวงพอ่แชม่ ซึง่ตา่งมคีวามเชือ่ในเรือ่งของการรกัษาโรค 

นอกจากนี้วัดฉลองแหง่นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ พระมหาธาตเุจดยีพ์ระจอมไทยบารม ีประกาศเป็นทีป่ระดษิฐสถานของ พระ

บรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรลีังกา 

 

 
 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ศลิปแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้

ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สรุยิกันต” 

จากพม่า ประดษิฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกดิ ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ว่า “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครีี” พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเมอืง

ภเูก็ต 

  

 น าทา่นเดนิทางไปยัง จดุชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จดุชมววิทีไ่ดรั้บความนยิมอกีหนึง่แหง่ ตัง้อยูร่ะหวา่งหาดในหาน

และแหลมพรหมเทพ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จดุไฮไลทส์ าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใคร

ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภเูก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีักษณะเป็นแหลมโคง้

ไล่ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ทีพั่ดพลิว้ดา้นขวาเป็น

หาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 



 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  ** ทีพ่กัใกลห้าดป่าตอง และ

สามารถมองเห็นอา่วกะหลมิ ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาท ีไปยงัจดุชายหาดทีม่ชีวีติชวีาแหลง่ชอ้ปป้ิงและ

สถานบนัเทงิยามค า่คนืทีห่าดป่าตอง ** 

 

 
 

วนัสอง กระบี ่- หาดนพรตันธ์ารา - ทะเลแหวก - เก็บภาพประทบัใจบรเิวณหวั เกาะไก ่- แวะด าน า้ดปูะการงั - เกาะ

ปอดะ - หาดถ า้พระนาง - แวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง หาดนพรตันธ์ารา 

** มบีรกิารเสือ้ชูชพี และอปุกรณห์นา้กากส าหรบัด าน า้ พรอ้มท ัง้เจา้หนา้ทีด่แูลตลอดทรปิลอ่งเรอืด าน า้ 

เทีย่วชม 4 เกาะ ท ัง้นีเ้ดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบท๊ ** 

09.30 น. ออกเดนิทางจากทา่เรอื มุง่หนา้สู ่ทะเลแหวก 



10.00 น. น าทา่นสู ่ทะเลแหวก Unseen Thailand จังหวัดกระบี ่ซ ึง่เกดิจากการเชือ่มกันของเกาะไก ่เกาะหมอ้ และเกาะทับ ซึง่

เมือ่เวลาน ้าลงจะท าใหเ้กดิสันทรายทีส่ามารถเดนิไปมาระหวา่งเกาะทัง้สามได ้

 

 
 

10.40 น. แวะเก็บภาพความประทับใจทีบ่รเิวณหัว เกาะไก ่ซ ึง่เมือ่กอ่นเกาะนี้มชี ือ่วา่ “เกาะดา้มขวาน” 

11.15 น. แวะด าน ้าดปูะการัง เพลดิเพลนิกับฝูงปลาหลากหลายสายพันธ ์หรอืวา่ยน ้าตามอธัยาศัย 

12.00 น. เดนิทางมุง่หนา้สู ่เกาะปอดะ เกาะซึง่มชีายหาดทีม่ทีรายขาวละเอยีดและทอดยาว  

 

 



กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

13.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่หาดถ า้พระนาง ทีซ่ ึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลพระนาง ศาลทีเ่ป็นทีส่ักการะของคนทอ้งถิน่ และบรเิวณ

ถ ้าพระนางก็เต็มไปดว้ยหนิงอก หนิยอ้ย 

14.15 น. เดนิทางมุง่หนา้สู ่หาดนพรตันธ์ารา 

15.00 น. ออกจากหาดนพรัตน์ธารา น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถือว่าเป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัด

ภเูก็ต อาทเิชน่ ผลติภัณฑห์มแูผ่น หมหูยอง  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั ** ทีพ่กัใกลห้าดป่าตอง และ

สามารถมองเห็นอา่วกะหลมิ ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาท ีไปยงัจดุชายหาดทีม่ชีวีติชวีาแหลง่ชอ้ปป้ิงและ

สถานบนัเทงิยามค า่คนืทีห่าดป่าตอง ** 

 

 
  

วนัสาม สนามบนิภเูก็ต - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิภเูก็ต 

09.00 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ315 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

 

พกัเดีย่ว 

 

02 – 04 ตลุาคม 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 

7,999 5,999 2,000 

09 – 11 ตลุาคม 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 5,999 2,000 

10 – 12 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัสรรคต ร.9)  
(ส.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 

(จ.) HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 10,999 5,999 2,000 

11 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสรรคต ร.9)  

(จ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 

(อ.) HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 5,999 2,000 

16 – 18 ตลุาคม 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 5,999 2,000 

23 – 25 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยมหาราช)  

(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 13,999 5,999 2,000 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 7,999 5,999 2,000 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 

(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 

(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

(ส.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(จ.) HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

(พฤ.)BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(ส.) HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 
(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 

(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 8,999 6,999 3,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 
(วนัครสิตม์าส) 

(ศ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(อา.)HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 13,999 7,999 4,000 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

(พ.) BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(ศ.) HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 14,999 7,999 4,000 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

(พฤ.)BKK – HKT VZ300 06.15 – 07.45 
(ส.)  HKT – BKK VZ315 09.00 – 10.30 16,999 7,999 4,000 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่26 สงิหาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

 

ส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการเดนิทางในชว่งวนัธรรมดา (ไมต่รงวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย

เพือ่ท าการเช็คราคาทวัรอ์กีคร ัง้ โดยราคาเดนิทางในชว่งวนัจนัทร ์- พฤหสับด ีราคาเร ิม่ตน้ 5,999 บาท/ตอ่ทา่น 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8  ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิข ึน้อยูก่บัเง ือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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