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รหัสโปรแกรม : 21287 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

ภเูกต็ - พงังา  4 วนั  2 คืน 
ซุปตาร.์.. มาตะ ภเูกต็เดด็ทัง้เกาะ 

ก าหนดเดินทาง ธนัวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้)  - - - 
2 พงังา - น้องมารด์ ี- เสมด็นางช ี- เสมด็นาชบีูทติ - ภเูกต็ - ชโินโปตุกสี   

วดัฉลอง - วดันาคเกดิ – แหลมพรหมเทพ - ตลาดนดัชลิลว์า 
/ / - 

3 อสิระในการท่องเทีย่ว พกัผ่อน หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิตามอธัยาศยั / - - 

4 แมจู่ข้องฝาก - หาดไมข้าว - กรงุเทพมหานคร / / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

15 – 18 ธนัวาคม 2563 4,788.- 2,000.- 9 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 4,988.- 2,000.- 9 

22 – 25 ธนัวาคม 2563 4,988.- 2,000.- 9 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 4,988.- 2,000.- 9 

29 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564  

(วนัขึ้นปีใหม่) 
6,588.- 4,000.- 9 

31 ธนัวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 

(วนัขึ้นปีใหม่) 
6,588.- 4,000.- 9 

05 – 08 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

07 – 10 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

12 – 15 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

14 – 17 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

19 – 22 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

21 – 24 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

26 – 29 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

28 – 31 มกราคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 4,988.- 2,000.- 9 
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วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)  

19.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

20.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพงังา ลกัษณะเป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น มชีายฝัง่ทะเลยาว มพีืน้ทีส่่วน

ใหญ่เป็นป่าไม ้ไดแ้ก่ป่าดบิเขา ป่าดบิชืน้ และป่าชายเลน ประกอบดว้ยเกาะประมาณ 105 เกาะ 

และมสีถานที่ท่องเทีย่วชื่อดงั เช่น เกาะยาว หมู่เกาะสุรนิทร ์และหมู่เกาะสมิลินั (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 - 11 ชัว่โมง)  

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 4,988.- 2,000.- 9 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2564 4,988.- 2,000.- 9 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,988.- 2,000.- 9 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2564 4,788.- 2,000.- 9 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,988.- 2,000.- 9 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบชูา) 5,988.- 4,000.- 9 

25 – 28 กมุภาพนัธ์ 2564 (วนัมาฆบชูา) 5,988.- 4,000.- 9 

02 – 05 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

04 – 07 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

09 – 12 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

11 – 14 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

16 – 19 มีนาคม 2564 4,788.- 2,000.- 9 

18 – 21 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

23 – 26 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

25 – 28 มีนาคม 2564 4,988.- 2,000.- 9 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 2564 4,988.- 2,000.- 9 
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วนัท่ีสอง พงังา - น้องมารดี์ - เสมด็นางชี - เสมด็นาชีบทิูต - ภเูกต็ - ชิโนโปตุกีส - วดัฉลอง - วดั

นาคเกิด – แหลมพรหมเทพ - ตลาดนัดชิลลว์า 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัคารอาหารท้องถ่ิน : เมนูต่ิมซ า (มือ้ท่ี 1 ) 

 น าท่านถ่ายภาพกบัน้องมารด์ ีสตทีอารต์แห่งเมอืงพงังา ทีถ่่ายทอดเรื่องราวของเมอืงพงังาผ่านคา

แรค็เตอร์ เด็กน้อยสามตา 3 คาแรค็เตอร์ โดยจุดแรกอยู่ ในคาแรคเตอร์ น้องมารดี์ร่อนแร่ 

"History of Mining" สื่อถงึความรุ่งเรอืงจากการท าเหมอืงแร่ในอดตี จุดที่สองตรงขา้ม TOT 

สาขาพงังา เรือใบในขวดแก้ว "Memory in The Bottle" สื่อถงึการคา้ขาย แลกเปลีย่นทางทะเล

โดยเรอืส าเภาทีส่รา้งรายไดใ้หชุ้มชน และจดุสุดทา้ยตรงขา้มศาลเจา้มาจอ้โป๋ น้องมารดี์เชิดสิงโต 

"Lion Dance" สื่อถงึการผสมผสานของเชือ้ชาต ิวฒันธรรม และ ความมัง่คัง่ของชาวพงังา 

น าท่านเดนิทางสู่ เสมด็นางชี ตัง้อยู่

ทีอ่ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา น า

ท่านเทีย่วชม เสมด็นางชีบูติค เป็น

ที่พกั รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และจุด

ชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูน

น้อยใหญ่ของอ่าวพังงาแบบ 180 

องศา อิสระให้ท่านเก็บภาพและ

เลือกซื้อ เครื่อ งดื่ มตามอัธยาศัย 

เครือ่งดื่มไมร่วมในแพคเกจทวัร ์ 

น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัภเูกต็ มลีกัษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอนัดา

มนั ถอืเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในภาคใต ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 2 ) 

น าท่านเทีย่วชม ย่านเมืองเก่าภเูกต็ ชิโนโปตุกีส ทีม่อีาคารบา้นเรอืนเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่

สไตล์ชโินโปตุกสี ทีเ่กดิจากการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและจนี ดว้ยสภาพ

บา้นเรอืนทีม่รีปูทรงและสสีนัแปลกตานี้ ท าใหท้่านไดค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นยคุเก่า 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัฉลอง หรือ “วดัไชยธาราม” เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงของภูเกต็ 

ซึง่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสกัการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึง่มคีวามเชื่อในเรื่องของการรกัษาโรค 

นอกจากนี้ว ัดฉลองแห่งนี้ย ังเป็นที่ตัง้ของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่

ประดษิฐาน พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ทีอ่นัเชญิมามาจากประเทศศรลีงักา 
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ท่านเดนิทางเขาสู่ วดันาคเกิด เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี ีหรอื พระใหญ่ 

พระพุทธรปูประจาเมอืงภูเกต็ เป็นพระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่ที่ประดษิฐาน ณ บนยอดเขานาค

เกิด สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งใหม่ของภูเก็ต มนีักท่องเที่ยวชาวไทย 

และชาวต่างชาตขิึน้มาชมความงามของพระพุทธรปู เป็นจ านวนมาก  

น าท่านเดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ที่ตัง้อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเกต็และเป็นจุดชมววิที่เหน็พระ

อาทติยต์กไวที่สุดและไดช้ื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทติยท์ี่สวยที่สุดของประเทศไทย อสิระให้ท่านได้

เกบ็ภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนัดชิลลว์า ตลาดนัดกลางคนืที่คกึคกัเป็นล าดบัต้นๆของภูเกต็ มสีนิค้า 

ของกิน ของที่ละลึก และของใช้ต่างๆ มากมาย รวมถึงเวทีการแสดงดนตรสีด ให้ฟังเพลินๆ 

ระหว่างเดนิเล่น บรเิวณส่วนกลางตกแต่งเป็นสวนหย่อมขนาดเลก็ประดบัไฟสวยงาม ใหผู้ค้นแวะ

เวยีนมาหามมุถ่ายรปูเกบ็ภาพเป็นทีล่ะลกึ 

เยน็ อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและช้อปป้ิงตามอัธยาศัย สัมผัส

บรรยากาศทอ้งถิน่ เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยัไมว่่าจะเป็น แกงใต้ทีร่สชาตจิดัจา้น อาหารทะเล

สดๆ เครือ่งดื่ม ผลไม ้และของหวาน กม็ใีหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิอยา่งหลากหลาย 

ทีพ่กั โรงแรมท่ีพกั Baan Laimai Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัท่ีสาม อิสระในการท่องเท่ียว พกัผอ่น หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมตามอธัยาศยั 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (มือ้ท่ี 3 ) 

เชา้ อสิระในการท่องเทีย่วพกัผ่อน หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิตามอธัยาศยั โดยมไีกดใ์ห้ค าแนะน าในการ

เดนิทาง ท่องเทีย่ว และแนะน าทวัรเ์สรมิไมว่่าจะเป็น ทวัรเ์กาะพพี ีทวัรส์มิลินั ทวัรเ์รอืยอรช์ เรอืคา

ตามารนั หรอืกจิกรรมแอดเวนเจอรต่์างๆ เป็นตน้ กจิกรรมและทวัรเ์สรมิไมร่วมในแพคเกจทวัร ์

เทีย่ง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

โปรแกรมทวัร ์เกาะราชา + เกาะเฮ เร่ิมต้น 950 บาท/ ท่าน 
(กรุณาตรวจสอบราคาทวัรเ์สรมิอกีครัง้ก่อนเดนิทาง เนื่องจากราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

เชา้ 

09:30 

 

 

รถรบัท่านจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอือ่าวฉลอง 

มุ่งหน้าสู่เกาะรายาโดยเรอืเรว็ ตื่นตาตื่นใจไปกบัการด าผวิน ้าสฟ้ีาครามสลบัสเีขยีวเขม้น ้าทะเล ถึง

เกาะราชา ด าน ้าดปูะการงัหลากสสีนั ชื่นชมปลาสวยงามนานาชนิด ทีบ่รเิวณ “อ่าวคอนแค” หรอื“อ่าว

สยาม” จากนัน้ล่องเรอืสู่ “อ่าวปะตก” เพื่อชื่นชมทศันียภาพอนัสวยงามของหาดทรายขาวละเอยีด  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์นเกาะ 

บ่าย 

 

16.30 

หน้าสู่เกาะเฮ เกาะทีม่แีต่ความสุขสนุกสนาน พกัผ่อนตามอธัยาศยับนชายหาด เช่น อาบแดด, ว่าย

น ้า, ด าผวิน ้าดแูนวปะการงั  

เดนิทางกลบัถึงท่าเทยีบเรอือ่าวฉลอง รถเตรยีมพร้อมน าท่านส่งกลบัโรงแรมที่พกัโดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มภาพความประทบัใจ 
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โปรแกรมทวัร ์ล่องเรือยอรช์ เกาะเฮ เร่ิมต้น 950 บาท/ ท่าน 
(กรุณาตรวจสอบราคาทวัรเ์สรมิอกีครัง้ก่อนเดนิทาง เนื่องจากราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

เชา้ 

09:30 

รถรบัท่านจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอือ่าวฉลอง 

เดนิทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮพกัผ่อนตามอ้ธยาศยับนชายหาด เช่น อาบแดด, ว่ายน ้ารมิหาด หรอืเลอืก

สนุกกบักจิกรรมกฬีาหางน ้า เช่น ด าน ้าลกึจากรมิหาด, เดนิชมปะการงัใต้ทะเล, เรอืลากร่ม, เรอื

กลวัย (กจิกรรมดงักล่าว ไมร่วมในราคาโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื บนเรอืยอรช์ คาตามารนั  

บ่าย 

16.30 

พกัผ่อนตามอธ้ยาศยั พรอ้มชมบรรยากาศ ความสวยงามในทอ้งทะเล 

เดนิทางกลบัถงึท่าเทยีบเรอือ่าวฉลอง รถเตรยีมพรอ้มน าท่านส่งกลบัโรงแรมที่พกัโดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มภาพความประทบัใจ 

 

โปรแกรมทวัร ์เกาะพีพี + เกาะไข่ เร่ิมต้น 1,250 บาท/ ท่าน 
(กรุณาตรวจสอบราคาทวัรเ์สรมิอกีครัง้ก่อนเดนิทาง เนื่องจากราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

เชา้ 

08:30 

 

รถรบัท่านจากโรงแรมทีพ่กั เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอื Asia Marina 

ถงึท าเรอื Asia Marina น าลูกคา้ทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะพพีี ล่องเรอืชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach ชมความงดงามของอ่าวมาหยา และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ เดนิทางต่อไป

ยงัอ่าวโละซามะ เพื่อชมความงามของอ่าว จากนัน้เดนิทางสู่อ่าวปิเล๊ะ กระโดดจากเรอืและเล่นน ้า

อย่างสนุกสนาน หลงัจากนัน้มุ่งหน้าสู่ถ ้าไวกิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น ด าน ้าตื้น และชม

ความสวยงามของปลาหลากส ีและปะการงัทีอ่่าวตน้ไทร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่กาะพพี ีและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

บ่าย 

 

16.30 

ออกเดนิทางจากเกาะพพี ีไปยงัอ่าวลงิ ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึหลงัจากนัน้ออกเดนิต่อไปยงัเกาะไข่นอก 

เพื่อพกัผ่อนเล่นน ้า เพลดิเพลนิกบัฝงูปลามากมาย และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เดนิทางกลบัถงึท่าเทยีบเรอื Asia Marina รถเตรยีมพรอ้มน าท่านส่งกลบัโรงแรมทีพ่กัโดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มภาพความประทบัใจ  
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เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ทีพ่กั โรงแรมท่ีพกั Baan Laimai Beach Resort & Spa หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วนัท่ีส่ี แม่จู้ของฝาก  - หาดไม้ขาว - กรงุเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั (มือ้ท่ี 5 ) 

เชา้ จากนัน้น าท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลอืกซื้อของฝากและของที่ระลกึ

ตามอธัยาศยั ครวัแม่จูม้สีนิคา้มากมายได้แก่ น ้าพรกิภูเกต็ อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมอืง ผลไม้

อบแห้ง และสินค้าแนะน าคือ น ้าพริกกุ้งเสียบ นอกจากนี้  ร้านคุณแม่จู้ ยงัได้รบัการการนัตี

คุณภาพ ดว้ยประกาศนียบตัรมากมาย 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไม้ขาว ตัง้อยู่

ที่ อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็น

ชายหาดที่ยาวที่สุดของจงัหวดัภูเก็ต 

เป็นจุดที่สามารถมองดู เครื่องบิน

แลนดด์ิง้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ นักท่องเทีย่ว

นิยมมาถ่ายรูปเก๋ๆใกล้ชิดเครื่องบิน 

ระหว่างแลนด์ดิ้งผ่านชายหาด อิสระ

ใหท้่านเกบ็ภาพตามอธัยาศยั   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 6 ) 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 10 - 11 ชัว่โมง)  
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หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  3 ขวด/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณเีสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 
 ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
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เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
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