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05.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 

Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

07.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ สู่ จงัหวดัภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน  

                 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัว่โมง 25นาที) *บนเทีย่วบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลบั* 

 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาติภูเก็ต รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้น น าทุกท่านสักการะ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เหน็ได้รอบเกาะภูเกต็ 

เป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอก

นาคคีรี ส าเรจ็ได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ

ไทย และชมทศันียภาพที่สวยงามของเกาะภเูกต็ในมุมสูง 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคคีรี • Ma Doo Bua 

Cafe’ • เมืองเก่าภูเก็ต • วดัฉลอง • แหลมพรหมเทพ     

 ( - /กลางวนั/ - ) 
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จากนั้น  แวะคาเฟ่สดุชิคของ จ. ภเูกต็ Ma Doo Bua Cafe’ อ่านว่า มา – ดู – บวั ช่ือของคาเฟ่น้ีเป็นภาษาไทยและมี

ความหมายตรงตัวเลยน้ันคือ ชวนเรามาดูสระบัวสวยๆกัน มีการตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบไทย เหมาะแก่การ

หนีความวุ่นวายให้เราได้มาร่ืนรมย์ไปกบับรรยากาศของสระบัวและล้ิมรสชาติของเมืองภเูกต็ผ่านอาหารและ

เคร่ืองดื่มสไตล์พ้ืนเมืองฟิวช่ัวน่ันเอง  “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัว

วิกตอเรียหรือบัวกระด้งซ่ึงเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัวมีขนาดใหญ่ถึง1.5เมตร บัวน้ีถูกตั้งช่ือ

ตามพระราชินีนาถ ‘วิกตอเรีย’ แห่งเกาะองักฤษ เพราะว่าประสบความส าเรจ็ในการน าบัวไปปลูกในประเทศ

องักฤษ 

 

 



 
  
 BT-TH52_ 
 

 

  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ  รา้นวนัจนัทร ์(Michelin Guide 2019 ) 
บ่าย น าทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่า

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน ตามเส้นต่างๆ 

ซ่ึงเช่ือมต่อกันไม่ไกลมาก ตั้งแต่ถนน

ถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกระษัตรี 

เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสาย

ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นน้ี คือ 

ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่า

ภูเกต็ ที่มีอาคารตึกแถวเก่าจ านวนมาก 

รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

และร้านขายของที่ระลึก มากมายหลาย

ร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีลวดลายที่ดงาม

เน้นธรรมชาติเถาไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ ตึกแถวบริเวณน้ีมีลักษณะเด่นอยู่ที่ประตูด้านหน้า เป็นแบบบาน

เฟ้ียมไม้เก่าแก่ ช่วงเสาจะกว้างเท่ากับตึก 2 คูหารวมกัน มีการน าศิลปะการเจาะช่อง หน้าต่างและลวดลาย

ปูนป้ันแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม ซ่ึงในปัจจุบันบ้านเรือนและอาคารหลายหลัง มี

การทาสใีหม่ แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ 
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  ออกเดินทางจากย่านเมืองเก่า เดินทางไปยงัวดัฉลอง 

จากนั้น น าทุกทา่นสกัการะสิ่งศักด์ิสทิธิ์ วดัฉลอง หรือช่ือที่เรียกเป็นทางการว่า วดัไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่

มีช่ือเสียงของภูเกต็ถ้าใครมาภูเกต็จะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพ่ือเป็นสิริมงคล 

เร่ืองราวความศักด์ิสิทธิ์ กิตติศัพทใ์นการรักษาโรค บุญบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อท าให้มีผู้

เล่ือมใสศรัทธาเป็นอนัมาก เล่ากนัว่าในขณะที่ทา่นมีชีวิตอยู่น้ันถึงกบัมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่าน

จนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหน่ึง

ร้อยปีมาแล้วกต็าม ช่ือเสยีงเกยีรติคุณ และบารมีของทา่นกอ็ยู่ในความทรงจ าของผู้คนสบืมา 

   
จากนั้น แวะจุดชมวิว แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหน่ึงของภูเกต็ อยู่ทางตอนใต้ของ

เกาะภูเกต็ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของ

ประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้น่ังชมพระอาทติย์ตกดิน เวลามีคล่ืนซัดเข้ามากระทบก้อน

หินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงามแหลมพรหมเทพ มีลักษณะเป็นแหลมหินย่ืนไปในทะเล มีต้นตาลข้ึนที่แหลม

พรหมเทพเป็นจ านวนมาก แต่ช่วงหลังมีต้นตาลที่หักล้มลงหลายต้นจากลมที่พัดมาแรง เม่ือยืนที่แหลม

พรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเหน็เกาะแก้วน้อย – เกาะแก้วใหญ่ อยู่เบ้ืองหน้า และทางด้านขวาจะเป็น

หาดในหาน มีเรือยอร์ชจอดลอยล าอยู่เป็นจ านวนมากกิจกรรมยอดนิยมของแหลมพรหมเทพ คงหนีไม่พ้น

การรอเวลาชมพระอาทติย์ตกดิน อิสระอาหารเย็น 
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ทีพ่กั   Holiday inn express Phuket หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

  
 
 

 

 

 

08.00น.  บริการอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

08.30น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิ

ลนัดว้ยเรือสปีดโบท๊ที่มีความปลอดภยัดว้ยเส้ือชูชีพ 

และอุปกรณที์ค่รบครนั 

 

 

 

 

 

10.00น. เดินทางถึงเกาะ 8 หรือเกาะสิมิลนั สถานที่ต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นที่เล่ืองช่ือ 

สามารถมองเหน็วิว อ่าวเทอืก หรือ Donald Duck Bay ซ่ึงโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลก

ตา ทุกทา่นสามารถเล่นน า้และอาบแดดบนหาดทรายสขีาว 

วนัทีส่อง ภูเก็ต • เขาหลกั • หมู่เกาะสิมิลนั • เกาะบางู • เกาะบายู • เกาะเมีย่ง  

 (เชา้/กลางวนั/ เย็น ) 
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จากนั้น เดินทางสู่จุดด าน า้จุดแรกที่เกาะ 9 หรือ

เกาะบา งู  เกาะ เล็กๆ ที่ มี โ ขด หิน

รูปลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่จุดด าน า้ 

ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม

สลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมี

แนวปะการัง และกัลปังหาที่สมบูรณ์ 

และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลาก ชนิด 

เช่น ปลาไหลริบบ้ิน ฉลามครีบเงิน ปลา

เก๋า ปลาบู่ กั้งตั๊กแตนสถานที่ด าน ้าที่มี

ทั้งพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่อีกทั้ง ยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน า้สีครามเข้ม ตัดกับกอง

หินที่สวยงามตระการตา ใหท่้านเพลินเพลินกบัปลาใตท้อ้งทะเลหลากสายพนัธุแ์ละปะการงัอนัสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลนั แบบ LUNCH SET ตามอธัยาศยั 

บ่าย ออกเดินทางอกีคร้ัง เพ่ือพบกบัโลกใต้ทะเลอนัสวยงามกบัจุดด าน า้ที่ข้ึนช่ือของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ7 หรือ

เกาะบายู ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเหน็ได้บ่อยคร้ังและชอบแวะเวียนมาทกัทายกับนักท่องเที่ยว

อยู่เสมอ จากนั้น น าทา่นเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมีย่ง เกาะที่มีชายหาดอนังดงามถึงสองชายหาด 

ซ่ึงสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป 

หรือด าน า้ตื้นได้ตามอธัยาศัย 
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15.30  ออกเดินทางกลบั มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ 

16.30  เดินทางถงึท่าเรือ เดินทางกลบัทีพ่กั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั   Holiday inn express Phuket หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ต้ังอยู่ที่

อ  าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่

สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของ

อ่ าวพังงา  และบรรยากาศของพระ

อาทติย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหน่ึง

มุมมองที่สดุอนัซีน สามารถมองเหน็แสง

สีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์

หลากสีที่มาทักทายขอบฟ้า แทรกตัวอยู่

ระหว่างภเูขาน้อยใหญ่ ซ่ึงด้านหน้าจัดท าเป็นระเบียงชมวิว เบ้ืองหน้าคือ  ภาพภเูขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าว

พังงา รายร้อยด้วยความเขียวขจีของป่าชายเลน   

เดินทางสู่ คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศ

สไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant คาเฟ่

ลับๆที่มีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล มีการ

ใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลัก มุงด้วยหลังคาจาก

หญ้าคา แฝงตัวอยู่ในดงต้นไม้ได้อย่าง

กลมกลืนและลงตัว ท าให้คุณได้ล้ิมลอง

อาหารรสเลิศ มุมถ่ายรูปช้ันเย่ียม และวิวที่

ได้เหน็จากตัวร้าน เรียกได้ว่า จ่ายหลักร้อย

ในราคาหลักล้านจริงๆ 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม จดุชมวิวเสมด็นางชี • THREE MONKEY • วดัพระทอง • รา้นของฝากแม่จู ้• สนามบินนานาชาติ

ภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ 

 (เชา้/กลางวนั/-) 
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น าท่าน เดินทางสู่ วดัพระผุด หรือ วดัพระทอง 

ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง

ในจังหวัด ภูเกต็ วัดพระทองตั้งอยู่ใน

ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัด

ภูเกต็ ระยะทางห่างจากสะพานสารสิน 

ประมาณ 25 กม. ประวัติของหลวงพ่อ

พระผุดและวัดพระทองได้มีการบันทึก

และจัดพิมพ์ โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิ

บาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังน้ี  ใน

ปัจจุบันนี้  ไม่เป็นวัด ก่อนเป็นทุง่กว้าง มี

นา มีล าคลอง มีหญ้าส าหรับเล้ียงสตัว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองสมัยน้ัน 

น าท่าน เดินทางถึง รา้นขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซ้ือของที่ระลึกข้ึนช่ือของภูเกต็มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง 

น า้พริกกุ้งเสยีบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑข์ึ้นช่ืออื่น ๆ อกีมากมาย 

14.00 น. สมควรแก่เวลาออกเดินทางจากรา้นขายของฝากคุณแม่จู ้เพือ่เดินทางไปยงัสนามบนินานาชาติภูเก็ต 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเวียดเจ๊ทแอร ์ 

18.55 น.  เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**เวลาและไฟลท์บินขาไป/กลบั บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บิน 

ตามตารางทา้ยโปรแกรมค่ะ** 

........................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เทีย่วบิน 
ราคาต่อท่าน/ไม่มี

ราคาเด็ก 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

10 เม.ย.64 12 เม.ย.64 
รถตู้ VIP 

8 ทีน่ั่ง 
16+1 

VZ314 07.00-08.30 
VZ307 17.25-18.55 

14,900 3,000 

11 เม.ย.64 13 เม.ย.64 
รถตู้ VIP 

8 ทีน่ั่ง 
16+1 

VZ314 07.00-08.30 
VZ307 17.25-18.55 

15,900 3,000 

13 เม.ย.64 15 เม.ย.64 
รถตู้ VIP 

8 ทีน่ั่ง 
16+1 

VZ314 07.00-08.30 
VZ307 17.25-18.55 

16,900 3,000 

01 พ.ค.64 03 พ.ค.64 
รถตู้ VIP 

8 ทีน่ั่ง 
16+1 

VZ314 07.00-08.30 
VZ307 17.25-18.55 13,900   3,000 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ล้วจงึมัดจ า/ช าระเงนิเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ภูเกต็-กรุงเทพฯ สายการบินเวยีดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)  

ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 15 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว พร้อมน า้หนักกระเป๋า 15 กก. 
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทปิ 300 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 
ค่าทปิมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 

กรณยีกเลกิ :  
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถ

            ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม
            เข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 
           ค่าบริการ 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองทีน่ั่งแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัร์ให้เต็มจ านวน   

 ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงิน
ค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพือ่
ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

