
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21628 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3019 DMK(ดอนเมือง) – HKT (ภเูกต็) 10.00 – 11.25 
FD3022 HKT (ภเูกต็) – DMK(ดอนเมือง) 18.25 – 19.55 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานภเูกต็ - วดัพระใหญ่ – วดัฉลอง – จดุชมวิวแหลมพรหมเทพ - ป่า
ตอง                                                                                                                                                      (-/L/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อย
ให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

 
10.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภูเก็ต โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที่ FD3019 ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

11.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดนิทางสู่ พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภเูกต็ ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ เลยจาก
วดัฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของ จงัหวดัภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ 
ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยส าคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็น
สญัลกัษณ์ของความสนัต ิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวและความหวงั การก่อสรา้งพระพุทธรูปมิง่มงคลเอกนาคครี ี
ส าเรจ็ไดด้ว้ย การรว่มมอืรว่มใจบรจิาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย หากคุณ
มโีอกาสมาเยอืนภเูกต็ ควรหาโอกาสไปกราบไหว ้เคารพสกัการะทีว่ดัพระใหญ่บนเขานาคเกดิและชมทศันียภาพ
ทีส่วยงามของเกาะภเูกต็ในมมุสงู 



 
จากนัน้น าทานเดนิทางไปยงั วดัฉลอง (วดัไชยธาราราม) ตัง้อยู่ทีต่ าบลฉลอง อ าเภอเมอืงภูเกต็ เป็นวดัเก่าแก่
คู่บา้นคู่เมอืงภเูกต็ ไมม่บีนัทกึแน่ชดัว่าสรา้งขึน้เมื่อใด แต่มชีื่อปรากฏในหลกัฐานบนัทกึรชักาลที ่3 และต่อมาใน
สมยัรชักาลที่ 5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วดัไชยธาราราม วดัฉลองเป็นที่
ประดษิฐานรปูหล่อของ "หลวงพ่อแช่ม" หรอื "พระครวูสิุทธวิงศาจารยญ์าณมุณี" สมณะศกัดิท์ีไ่ดร้บัพระราชทาน
จากรชักาลที่ 5 เมื่อย่างก้าวเข้าไปในอาณาบรเิวณของวดัฉลอง ภาพที่เราจะได้ เห็นคอืแรงศรทัธาจากผู้คน
มากมาย ทัง้คนในท้องถิน่และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตทิีห่ลัง่ไหลมากราบไหว้ สกัการะอยู่ไม่ขาด
สาย ซึง่เมือ่เขา้สู่ถงึเขตวดั สิง่ทีจ่ะไดย้นิอยูเ่ป็นระยะๆ คอืเสยีงจดุประทดัแกบ้น 

 น าทุกท่านชมความงาม ณ จดุชมวิวแหลมพรหมเทพ จดัเป็นหนึ่งใน จุดชมอาทติยต์กก่อนใครที่สวยทีสุ่ดใน
เมอืงไทย นอกจากความงามยามดวงตะวนัลบัฟ้าแล้ว แหลมพรหมเทพยงัม ีประภาคารกาญจนาภเิษก เป็นอกี
หนึ่งจุดสนใจ ซึง่สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรตทิรงครองราชย ์50 ปีแล้ว ประภาคารแห่งนี้ยงัใช้เป็นเครื่องหมาย
ในการเดนิเรอื เนื่องจากจงัหวดัภูเก็ตถอืเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ส าคญัแห่งท้อง
ทะเลอนัดามนั  

 



 ไดเ้วลาอนัสมควรแกการน าทุกท่านเขา้สู่ หาดป่าตอง ชายหาดทีม่ชีื่อเสยีงมากและเป็นสถานทีเ่ทีย่วในภูเกต็ ซึง่
เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายตลอดทัง้ปี นอกจากทะเลแล้วยงัมรี้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ 
มากมาย 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า  

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 
DAY 2  อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั – ROCK BEACH - จุดชมวิวสามอ่าว – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก                              

(B/-/D) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ใหท้่านอสิระในการท่องเทีย่วหาดป่าตอง หรอืท ากจิกกรมต่างๆใน
โรงแรมไดต้ามอธัยาศยัอาทเิช่น ว่ายน ้า ฟิตเนต สปา  

 
บ่าย น าท่านชม ROCK BEACH SWING ชายหาดเลก็ ๆ ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิใกลก้บัจุดชมววิสามอ่าว 

ทีน่ี่มมีมุพกัผ่อนหลายมมุ รวมถงึมุมถ่ายรปูเยอะมาก ๆ ทัง้ซุม้รงันก ซุม้สีเ่หลีย่มพรอ้มเบาะนอน ซุม้นัง่น่ารกั ๆ 
เปลตาขา่ย ชงิชา้ และไฮไลทเ์ดด็เลยคอื บนัไดสวรรค ์เป็นบนัไดสขีาวทีท่อดยาวสู่ทอ้งฟ้า 

 
 จดุชมวิวสามอ่าว เป็นจดุชมววิทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาทางฝัง่ตะวนัตก เมื่อมาถงึภูเกต็แลว้ไม่ควรพลาดมาจุดชมววิ

นี้ดว้ยประการทัง้ปวง จากจดุชมววินี้สามารถมองเหน็ววิหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็นรปูพระจนัทรเ์สีย้ว เกาะ
ป ูและเหน็แนวภเูขาไดอ้ยา่งชดัเจน เหน็การไล่โทนสขีองน ้าทะเลตัง้แต่เขยีวอ่อนบรเิวณใกลช้ายหาด และเป็นสี
น ้าเงนิเขม้ขึน้เรือ่ยๆ ทีต่ ัง้ของจดุชมววิสามอ่าว อยูร่มิถนน 4233 เสน้ทีมุ่ง่หน้าไปแหลมพรหมเทพ 

16.00 พรอ้มกนัที ่ท่าเรืออ่าวฉลอง   
16.30 ออกเดนิทางล่องเรอืคาตามารนั ชมความสวยงามของทะเลอนัดามนั 
17.15 ล่องเรอืถงีอ่าวนุ้ย อ่าวโคง้ โอบลอ้มดว้ยภเูขา ชมความงามของธรรมชาต ิ



17.45 ล่องเรอืถึงแหลมพรหมเทพ สนานที่ที่ได้รบัการขนานนามว่าเป็น “จุดชมพระอาทติย์ตกทีส่วยทีสุ่ด” พร้อม
รบัประทานอาหารค ่า เคลา้บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 

19.00 ล่องเรอืกลบัท่าเรอือ่าวฉลอง 
20.00 ล่องเรอืถงึฝัง่ท่าเรอือ่าวฉลอง พรอ้มความประทบัใจ 

 
  น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET  หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 หาดกะรน – ภเูกต็ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภเูกต็ – โกป๊ีเตียม – แยกเยาวราช – ซ้ือของฝากร้านพร

ทิพย ์– MA DO BUA CAFÉ - วดัพระผดุ - ท่าอากาศยานภเูกต็ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านออกเดนิทางไปยงั หาดกะรน เป็นชายหาดทีย่าวทีสุ่ดในเกาะภูเกต็ อยู่ถดัจากหาดกะตะไปทางเหนือ มี

เพยีงเนินเขาเตีย้ๆ คัน่อยูเ่ท่านัน้ เหนือชายหาดมสีนทะเลและตน้ตาลขึน้เรยีงรายอยู่โดยทัว่ไป บรเิวณหาดมเีมด็
ทรายทีข่าวและละเอยีดมาก แต่มคีลื่นลมแรงจงึไมเ่ป็นทีน่ิย  มในการเล่นน ้ามากนกั 

 
จากนัน้น าท่านชมความงามของ ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกีุส อาคารรุ่นเก่าในตวัเมอืงภูเกต็ ที่
เป็นทัง้บ้านเรอืน รา้นคา้ สถานทีร่าชการ ธนาคาร และอื่น ๆ อกีมากมาย ส่วนใหญ่เป็นตกึซึ่งสรา้งขึน้เมื่อสมยั
เกือบร้อยปีมาแล้ว ลักษณะของตัวอาคารเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนและยุโรป เรียกว่า 
สถาปัตยกรรมแบบ ชโิน-โปรตุกีส(CHINOIS POSTUGESS) ซึ่งปัจจุบนัทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จดัให้มี
เส้นทางเดนิชมเมืองเก่าภเูกต็ เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วได้ ชื่นชมอาคารบ้านเรอืนและวถิชีวีติของชาวภูเก็ต โดยมี
ระยะทางประมาณ 4.6 กโิลเมตร มชี่วงเสน้ทางการเดนิ 6 ช่วงยอ่ย ๆ ถนนบางสายไดร้บัการปรบัแต่งภูมทิศัน์ให้
สวยงามจากการเกบ็ความรกรงุรงัของสายไฟใหดู้เรยีบรอ้ย สะอาดตาเพื่อพาคุณเขา้ไปสมัผสัความคลาสสกิของ



ภูเกต็กนัอย่างเต็มอิม่ ใหท้่านอสิระจบิกาแฟโบราณกนัที่ร้านโกป้ีเต่ียม รา้นหาง่ายอยู่ย่านภูเก็ตเมอืงเก่า และ
เทีย่วชมแยกเยาวราช ถนนเสน้น้ีมภีาพของในหลวงรชักาลที ่9 

  เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 แวะซือ้ของฝาก ร้านพรทิพย ์ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
 น าท่านเชค็อนิคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมอืงภูเกต็ เดด็..!! ตรงที่

สระบวั “บวัวกิตอเรยี” มมีุมถ่ายภาพเก๋ๆ กบับรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลอืกถ่ายภาพกบับวัสเีขยีวสดใสมากมาย
หลายมมุ เรยีกไดว้่าถูกใจเหล่าบรรดาคนทีช่อบถ่ายภาพเชค็อนิลงโชเชยีลอย่างแน่นอน 

 
 ออกเดนิทางสู่ วดัพระทอง หรือ วดัพระผดุ เป็นวดัเก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงวดัหนึ่งในจงัหวดัภูเก็ต ที่ตัง้ของวดัพระ

ทองอยูท่างดา้นทศิเหนือของเกาะภเูกต็ เป็นวดัเก่าแก่ทีน่่าสนใจดว้ยต านานเรือ่งเล่าอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระพุทธรปู
องคใ์หญ่ ซึง่โผล่พน้ขึน้มาจากพืน้ดนิเพยีงพระเกตุมาลา และผุดขึน้มาจากพืน้ดนิเดยีวครึง่องค ์อนัเป็นทีม่าของ
ชื่อ "วดัพระผุด" นัน่เอง  

  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

18.25  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีบ เที่ยวบนิที ่FD3022 ใชเ้วลาบนิ
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

18.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 12,999 3,000 

12 – 14 เมษายน 2564 13,999 3,000 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน

วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 
 



 


