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โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
  

 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานภเูกต็ – ย่านเมอืงเก่าภเูกต็ - วดัฉลอง – 

พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ี– จุดชมววิกงัหนัลม – แหลมพรหมเทพ - เขา้ทีพ่กั 
- / / 

2 ท่าเทยีบเรอื - เกาะพพีดีอน - ล่องเรอืชมพพีเีลย,์อ่าวโล๊ะซามะ,อ่าวปิเล๊ะ,ถ ้า
ไวกิง้ – กจิกรรมด าน ้าตื้น - เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

3 Ma Doo Bua Cafe' l มา ด ูบวั ภเูกต็ – วดัพระผุด – รา้นของฝากคุณแม่จู ้– 
ท่าอากาศยานภเูกต็ - ท่าอากาศดอนเมอืง 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

12 – 14 มีนาคม 2564 10,988.- 7,988.- 2,200.- 9 

19 - 21 มีนาคม 2564 10,988.- 7,988.- 2,200.- 9 

26 - 28 มีนาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

04 - 06 เมษายน 2564 
วนัจกัรี 

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

11 - 13 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต์ 

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

12 - 14 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต์ 

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

13 - 15 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต์ 

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

14 - 16 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต์ 

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

15 - 17 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต์ 

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

16 - 18 เมษายน 2564 12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 
วนัแรงงานและวนัหยดุชดเชยแรงงาน 

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 
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วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภเูกต็ – ย่านเมืองเก่าภเูกต็ - วดัฉลอง –          
พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคีรี – จดุชมวิวกงัหนัลม – แหลมพรหมเทพ - เข้าท่ีพกั 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอรมิ์นัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 
9 เคาท์เตอร ์9-10 สายการแอรเ์อเชีย (FD) โดยมเีจา้หน้าทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และน าท่านโหลดสมัภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่
ทนัเวลานดัหมาย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้*** 

07.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 3029 (ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี ***เที่ยวบนิอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของ
ทางสายการบนิ*** 

09.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ มคัคุเทศก์จะถอืป้ายรอรบัคณะด้านนอก น าท่านเดนิทางโดยรถตู้
ปรบัอากาศ เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภเูกต็ ชิโนยูโรเป่ียน (ชิโนโปรตุกีส) ที่มอีาคารบ้านเรอืนเป็น
สถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชโินโปตุกสี ที่เกดิจากการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกส
และจนี ดว้ยสภาพบา้นเรอืนทีม่รีปูทรงและสสีนัแปลกตานี้ ท าใหท้่านไดค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นยคุเก่า  

 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางไปยงั วดัฉลอง หรอื วดัไชยธาราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงของภเูกต็ ซึง่

นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสกัการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมคีวามเชื่อในเรื่องของการรกัษาโรค 
นอกจากนี้ว ัดฉลองแห่งนี้ย ังเป็นที่ตัง้ของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ที่เป็นที่
ประดษิฐาน พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ทีอ่นัเชญิมามาจากประเทศศรลีงักา 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านมิชลินไกด ์ (มือ้ท่ี 1 ) 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

11 - 13 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

18 - 20 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

25 - 27 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 
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บ่าย น าท่านสกัการะ พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคีรี หรอื พระใหญ่ภเูกต็ ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ เลย
จากวดัฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของ จงัหวดัภูเกต็ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลกัษณะเด่น
ของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมนีัยส าคญัใน 
การก่อสรา้งเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของความสนัต ิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวและความหวงั การก่อสร้าง
พระพุทธรูปมิง่มงคลเอกนาคครี ีส าเรจ็ไดด้้วย การร่วมมอืร่วมใจบรจิาคของประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาตทิี่อาศยัอยู่ในประเทศไทย หากคุณมโีอกาสมาเยอืนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ 
เคารพสกัการะทีว่ดัพระใหญ่บนเขานาคเกดิและชมทศันียภาพทีส่วยงามของเกาะภเูกต็ในมุมสงู  
น าท่านชม จดุชมวิวกงัหนัลม เป็นจุดชมววิที่สวยตดิอนัดบัต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกล

จากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยแ  ละหาดในหาน ทีน่ี่
มวีวิทีส่วยอากาศดแีละเป็นแลนมารค์ทีอ่กี1จุด จุดชมววิเลก็ๆ 
มกีงัหนัสขีาวสูง ไดฟิ้ลเหมอืนอยู่ต่างประเทศ น าท่านเดนิทาง
สู่ แหลมพรหมเทพ ทีต่ ัง้อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเกต็และเป็น
จุดชมววิที่เห็นพระอาทติย์ตกไวที่สุดและได้ชื่อว่าเป็นจุดชม

พระอาทติยท์ีส่วยทีสุ่ดของประเทศไทย อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 
เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 2 ) 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสอง ท่าเทียบเรอื - เกาะพีพีดอน - ล่องเรือชม พีพีเลย,์อ่าวโละ๊ซามะผลอ่าวปิเละ๊,ถ า้ไวก้ิง – 

กิจกรรมด าน ้าต้ืน - เข้าท่ีพกั 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 3 ) 
07.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทียบเรือ 
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าเทียบเรือ น าท่านเดนิทางขึน้เรอื บรกิารชากาแฟ พรอ้มรบัฟังค าอธบิายจากไกด ์
 
 
 
 
 
 

10.00 น.  เดนิทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเกาะพพีี ทัง้ทีพ่กั ท่าเรอื รา้นอาหาร 
สิง่อ านวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ที่เกาะนี้ทัง้หมด รวมทัง้ยงัมทีวิทศัน์ที่ งดงาม เกาะพพีดีอน 
ประกอบดว้ยอ่าว 2 อ่าวทีเ่ป็นเวิง้อ่าวคู่ คอื อ่าวต้นไทรกบั กบัอ่าวโละดามลมัซึง่เป็นเวิง้วงเขา้หา
กนัคัน่ดว้ยที่ราบเลก็ๆ ร่วมรื่นดว้ย ทวิมะพรา้ว จากจุดชมววิบนยอดเขาจะเหน็ ความงดงามนี้ที่
สรา้งชื่อใหค้นรูจ้กัเกาะพพีมีายาวนาน **ส่งท่านทีไ่มไ่ดท้ าโปรแกรมด าผวิน ้ าชมปะการงั ณ ท่าเรอื
ตน้ไทร เกาะพพีดีอน**  
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10.30 น. จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมทศันียภาพของพีพีเลย ์บรเิวณดา้นนอก ไดแ้ก่ ผ่านชมอ่าวโล๊ะสะมะ 
อ่าวปีเล๊ะ และถ ้าไวกิง้ 

 
 
 
 
 
 
11.00 น. น าท่านลงเรอืเลก็เพื่อ ด าผิวน ้าชมปะการงั (Snokelling) ประมาณ 1 ชัว่โมง บรเิวณหน้าหาดลงิเกาะ

พพีดีอน สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัยงั ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อรบัประทานอาหารเทีย่ง 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 4 ) 
บ่าย หลงัทานอาหารกลางวนั ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเกาะและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
14.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะภเูกต็ 
16.00 น. เดนิทางกลบั ท่าเทียบเรือ 
เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 5) 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสาม Ma Doo Bua Cafe' l มา ด ูบวั ภเูกต็ – วดัพระผดุ – ร้านของฝากคณุแม่จู้ – ท่าอากาศ

ยานภเูกต็ - ท่าอากาศดอนเมือง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 6) 
 น าท่านแวะถ่ายรูปสวยๆที่ Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บวั ภเูกต็ คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมยั ที่มี

จดุเด่นเป็นสวนบวัหลวงสายพนัธุว์คิตอเรยีหรอืบวักระดง้ ซึง่เป็นบวัทีม่ขีนาดใหญ่และสสีนังดงาม 
เมื่อน ามารวมเขา้กบัการตกแต่งของางรา้น และบรรยากาศรอบ ๆ จงึเป็นคาเฟ่แนวใหม่ที่เหมาะ
มาก ๆ กบัการเกบ็ภาพสวย ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชมความมหศัจรรย์ วดัพระผดุ หรอื วดัพระทอง เป็นวดัเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงวดัหนึ่งใน

จงัหวดัภูเก็ต วดัพระทอง ตัง้อยู่ในต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ระยะทางห่าง
จากสะพานสารสนิ ประมาณ 25 กม. ประวตัขิองหลวงพ่อพระผุดและวดัพระทองได้มกีารบนัทกึ
และจดัพมิพโ์ดยพระครสูุวรรณพุทธาภบิาล เจา้อาวาสวดัพระทอง ไวด้งันี้ ความเป็นมาของประวตัิ
พระผุดและวดัพระทองนัน้ เดมิทสีถานทีท่ีต่ ัง้วดั  อยู่ในปัจจุบนันี้ ไม่เป็นวดัมาก่อนเป็นทุ่งกวา้ง มี
นา มลี าคลอง มหีญ้าส าหรบัเลี้ยงสตัว์ เช่น โค กระบอื ของชาวบ้านชาวเมอืงถลางในสมยันัน้ 
ชาวบา้นเรยีกทุ่งนานี้ว่า ทุ่งนาใน   
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 7)  
บ่าย น าท่านแวะซือ้ของฝาก ณ ร้านของฝากคณุแม่จู้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากและของที่ระลกึ

ตามอธัยาศยั ครวัแม่จูม้สีนิค้ามากมายได้แก่ น ้าพรกิภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมอืง ผลไม้
อบแหง้ และสนิคา้แนะน าคอื น ้าพรกิกุง้เสยีบ นอกจากนี้ รา้นคุณแมจู่ ้ยงัไดร้บัการการนัตคีุณภาพ 
ดว้ยประกาศนียบตัรมากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  
18.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี 

FD3022 (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 
19.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

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) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่ห้ทราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ทีน่ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิ 
 น ้าหนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั / ท่าน และ น ้าหนกัสมัภาระเชค็อนิ 15 กโิลกรมั / ท่าน 
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

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

 

หมายเหต ุ:  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- กรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงค์ท่ีจะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม
กรณุาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

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

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 
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- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน 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 ** 

 

หากใครสนใจจอง... 

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

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

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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