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บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ314 BKK(สวุรรณภมิู) – HKT(ภเูกต็) 07.00 – 08.30 
VZ301 HKT(ภเูกต็) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.25 – 14.55 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานภเูกต็ – วดัพระทอง – MA DOO BUA CAFE’ – วดัฉลอง 

– พระใหญ่ ภเูกต็– แหลมพรหมเทพ  – ถ่ายรปูย่านเมืองเก่า PHUKET OLD TOWN          (B/L/-)                                                     
05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET 

JET) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก

อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 
07.00    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิที ่

VZ314  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 



08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
09.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

----------------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูต่ิมซ า) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระทอง หรอื วดัพระผุด เป็นวดัเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงวดัหนึ่งในจงัหวดัภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วดั
พระผุด” มาจากทีว่ดัแห่งนี้มพีระพุทธรปูทีโ่ผล่จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค์ ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่ทพัพม่า ยกพล
มาตเีมอืงถลาง ทหารพมา่พยายามทีจ่ะขดุพระผุดเอากลบัไป แต่เมือ่ลงมอืขดุกเ็จอกบัฝงูแตนไล่ต่อย จนตอ้งลม้เลกิ 

น าท่านเชค็อนิคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมอืงภูเกต็ เดด็..!! ตรงทีส่ระ
บวั “บวัวกิตอเรยี” มมีุมถ่ายภาพเก๋ๆ กบับรรยากาศสวยๆ ใหไ้ดเ้ลอืกถ่ายภาพกบับวัสเีขยีวสดใสมากมายหลายมุม 
เรยีกไดว้่าถูกใจเหล่าบรรดาคนทีช่อบถ่ายภาพเชค็อนิลงโชเชยีลอยา่งแน่นอน 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัฉลองหรือวดัไชยธาราราม เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัภูเก็ต น าท่านแวะนมสัการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผู้ก่อตัง้วดั
ฉลอง เพื่อเป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลื่อมใสและศรทัธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอยา่งยิง่ เนื่องจากมชีื่อเสยีงทางดา้นการปรุง
ยาสมุนไพร และช่วยเหลอืชาวภูเก็ตต่อสู้กบัพวกชาวจนี(อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 
2419 เป็นวดัทีม่คีวามสวยงาม มมีหาธาตุเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ มงีดงามอยา่งยิง่ 



  
น าท่านเดนิทางสู่ พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภเูกต็ ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ เลยจากวดั
ฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของ จงัหวดัภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ 
พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่เหน็ได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมนีัยส าคญัใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของ
ความสนัต ิความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวและความหวงั การก่อสรา้งพระพุทธรูปมิง่มงคลเอกนาคครี ีส าเรจ็ไดด้ว้ย การ
รว่มมอืรว่มใจบรจิาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย  
น าท่านเดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมทีอ่ยู่ใต้สุดของเกาะภูเกต็ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 19 กโิลเมตร มี
ลกัษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวัสู่ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยต้นตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตามต้นหญ้าที่
พดัพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมนั ส่วนดา้นซา้ยจะมองเหน็หาดในยะซึง่เป็นหาดเลก็ๆ อสิระถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั  

 



 พาท่านเดนิทางไปเชค็อนิสวยๆที ่ PHUKET OLD TOWN  ย่านเมืองเก่าภเูกต็ สุดคลาสสคิ ชมตกึชโินโปตุกสี 
หลากหลายสสีนั ชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ ซึ่งตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมยัทีช่าวจนีและชาวตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้
มาในภูเก็ตเพื่อท าเหมอืงแร่ ท าให้เกิดเป็นตกึที่มกีารผสมผสานทัง้ฝัง่ตะวนัตกและตะวนัออกอย่างลงตวั อาคาร
สวยๆ ทีค่วรไปกม็มีากมาย และทีห่า้มพลาดคอืไปถ่ายรปูกบัหอนาฬกิาทีต่ ัง้ตระหง่านสวยงามนัน่เอง โดยย่านเมอืง
เก่านี้จะสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูอาคารบา้นเรอืนสวยๆ การเดนิชมย่านเมอืงเก่าอนั
เป็นเสน่หท์างประวตัศิาสตรข์องเมอืงภเูกต็ 

 
ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า  

DAY2 SPEED BOAT ทวัรเ์กาะพีพี –  อ่าวมาหยา – เกาะไข่                                (B/L/-)            
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
07.30 รถรบัท่านจากโรงแรมไปยงัท่าเรอื 
10.00 เดนิทางจากท่าเรอืมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะพพีเีลย ์เพลดิเพลนิกบัการด าน ้าดูปะการงัทีห่น้าอ่าวมาหยา และปิ

เละ ลากูน ชมทศันียภาพและเกบ็ภาพความสวยงามตามธรรมชาตขิองอ่าวโล๊ะซามะ ถ ้าไวกิง้  
เทีย่ง รบัประทานอาหารเท่ียง แบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะพีพีดอน 



 
14.00 ออกเดนิทางถงึอ่าวลงิ และเพลดิเพลนิกบัจดุด าน ้าอกีจดุทีส่วยงาม 
15.30 น าลกูคา้แวะชมเกาะไขน่อก เพื่อชมความสวยงามของทะเลเกาะไข ่และเล่นน ้าตามชายหาด ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
17.30 เดนิทางกลบัถงึท่าเทยีบเรอื พรอ้มน าท่านกลบัทีพ่กัโดยสวสัดภิาพ 
ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
หมายเหต ุ: แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณี

ไมส่ามารถด าน ้าได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหน้า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิค่าใชจ้่ายในทุกกรณ ี
เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้เพื่อค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า  

DAY3 หาดป่าตอง – ท่าอากาศยานภเูกต็ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                             (B/L/-) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ใหท้่านอสิระในการท่องเทีย่วหาดป่าตอง หรอืท ากจิกกรมต่างๆในโรงแรมได้
ตามอธัยาศยัอาทเิช่น ว่ายน ้า ฟิตเนต สปา  

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  

13.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิที ่VZ301 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

05 – 07 เมษายน 2564 8,999 2,000 

07 – 09 เมษายน 2564 7,999 2,000 

19 – 21 เมษายน 2564 7,999 2,000 

21 – 23 เมษายน 2564 7,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 7,999 2,000 

28 – 30 เมษายน 2564 7,999 2,000 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

04 – 06 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

12 – 14 พฤษภาคม 2564 7,999 2,000 

17 – 19 พฤษภาคม 2564 7,999 2,000 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 
 
 



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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

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

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ 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 าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตาม
เวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

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 อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 



- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 


