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วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิภูเก็ต-อา่วพงังา-เกาะปันหย-ีเขาพงิกนั-
เขาตาป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

06.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  

THAI SMLIE พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก      

09.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิภเูก็ต โดยสายการบนิ THAI SMILE  

 เทีย่วบนิที ่WE285  

10.55 น. ถงึสนามบนิภเูก็ต จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถตู ้นําท่านเดนิทางสูท่่าเทยีบ
เรอื ลงเรอืหางยาว เรอืจะนําท่านลอ่งลัดเลาะชมธรรมชาต  ิอันสวยงามของป่า
ชายเลน ภูเขาหนิปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสตัวป่์าทีอุ่ทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา นําท่านไปยัง เกาะปันหย ีหมู่บา้นชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่
ยังคงวิถีชีว ิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรม ผสมผสานกับความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลย ีและการท่องเทีย่วไวไ้ดอ้ย่างลงตัว ท่านสามารถเดนิชมหมู่บา้น 
โรงเรยีน สนามฟตุบอลลอยน้ํา มสัยดิ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งประดับ อาหารทะเล
แปรรปู 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเกาะปนัหย ี 

จากนัน้นําท่านแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู จุดไฮไลท์
สําคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาทีถู่กตัด
ขาดออกจากกันอย่างเรยีบสนทิจนลม้พงิเขา้หากัน 
บนเกาะมรีา้นขายของทีร่ะลกึจากชาวบา้นบนเกาะ
ปันหยมีากมาย ดา้นหนา้เกาะเป็นทีต่ัง้ของ เขาตาป ู
เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนต์ดัง 
เจมสบ์อนด ์007 จากฮอลลวีดู จนไดร้ับการเรยีกขาน
วา่ เกาะเจมสบ์อนด ์ไปโดยปรยิาย  

 



PTL-PK01 

16.30 น. จากนัน้นําท่านไปยัง จุดชมววิเสม็ดนางช ีจากนัน้เปลีย่นรถน่ังรถทอ้งถิน่ชม
ววิเสม็ดนางช ีสัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พรอ้มเก็บภาพทีร่ะลกึ ช ้

อปป้ิงของฝาก น้ําพรกิ ไตปลาแหง้ ปลาจิง้จา้ง กะปิ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเสม็ดนางช ี

พกัที ่Phangnga Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่น
พกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่2 วดัพระผดุ-วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิชีวีติคน
ภเูก็ต-แหลมพรมเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

10.00 น. แวะนมัสการและชม พระผุด ทีว่ัดพระทอง 

(Unseen In Phuket) ตํานานพระผุดอัน

เลื่องชื่อของภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มี

พระพุทธรูปทีโ่ผล่จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์

ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดงุ แม่ทัพพม่า ยกพล

มาตเีมอืงถลาง ทหารพม่าพยายามทีจ่ะขุด

พระผุดเอากลับไป แตเ่มือ่ลงมอืขดุก็เจอกับ

ฝงูแตนไลต่อ่ย จนตอ้งลม้เลกิ นอกจากจะมี

พระผุดเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจําวัดแลว้ยังม ี

พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุขา้วของเครื่องใชข้อง

ชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์การทํา

เหมอืงแร ่รองเทา้ของชาวจนีในสมยักอ่นอกี

ด ว้ ย  จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  "ว ัด

ฉลอง" หรอื "วดัไชยธาราราม" เป็นวัด

คู่บา้นคู่เมอืง  ของจังหวัดภูเก็ตมาชา้นาน 

หากใครมาเทีย่วทีภู่เก็ตก็จะตอ้งแวะไปกราบไหวห้ลวงพ่อแชม่เพือ่ความเป็น

สริมิงคล และเยีย่มชมวัดทีไ่ดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามทีส่ดุในเมอืงภูเก็ต   เลา่กัน

วา่ ในขณะทีห่ลวงพอ่แชม่ยังมชีวีติอยูท่า่นไดเ้ป็นทีพ่ ึง่แกช่าวบา้นในการรักษา

โรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วชิาในดา้นการปรุงยาสมุนไพร และ

รักษาโรค เขา้เฝือกผูป่้วยกระดกูหกั ทา่นเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของผูค้นมากถงึ

ขนาดที่มคีนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป 

แมว้่าหลวงพ่อแชม่จะมรณภาพเป็นรอ้ยปีมาแลว้ แต่เรือ่งราวความศักดิส์ทิธิ์

และเมตตาธรรมทีสู่งส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลือ่มใสศรัทธาของ

ชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุนั  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย เยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมยัโบราณ  ตกึเกา่โบราณในเมอืงภเูก็ต 

  "ยา่นเมอืงเกา่" สไตลช์โินโปรตเุกส ทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลอื

อยูใ่หส้มัผัส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. นําท่าน Check in เขา้ทีพ่ัก ณ Phuket Hotel จงัหวดัภูเก็ต หรอื

เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนัระดบั 4 ดาว 

18.00 น. จากนัน้นําทา่นเลยีบหาดราไวย ์ขึน้ไปชมพระอาทติย ์ลบัฟ้า บน แหลมพรหม

เทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิง้ดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเทีย่วทีต่ดิ

อนัดบัตน้ๆ ของโลก  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารแหลมพรหมเทพ 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั
ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่3 ลอ่งเรอืเซลลิง่ยอรช์เกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮงับชี)-ซนัเซท 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

09.30 น. นําท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทําการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดําน้ํา พรอ้มฟัง

บรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมคัคเุทศก ์ 

10.30 น. ออกจากทา่เรอืเดนิทางสูเ่กาะราชาโดยเรอืเซลลิง่ยอรช์ คาตามารัน ถงึบรเิวณ

อา่วคอนแค หรอือ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ํา และตืน่ตาตืน่ใจไปกับการดําน้ําดู

ปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสสีนั 

11.30 น. ออกเดนิทางจากอา่วคอนแค หรอื อา่วสยาม 

มุง่หนา้สูอ่า่วปะตก สนุกสนานไปกบัการเลน่

น้ํา หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศของโคง้อ่าวหาดทรายขาว

ละเอยีด  

12.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะราชา มุง่หนา้สูเ่กาะเฮ  

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เกาะเฮ 

14.30 น. เดนิทางถงึเกาะเฮ ทา่นสามารถเลน่น้ํา ดําน้ําตืน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืจะ

เลอืกสนุกสนานไปกบัการเลน่กฬีาทางน้ํา อาท ิดําน้ําลกึ เดนิใตท้ะเล เรอืลาก

รม่ เรอืลากกลว้ย และขีเ่รอืเร็ว  

 (กจิกรรมทางน า้ไมร่วมในราคาโปรแกรมทวัร)์ 
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15.30 น. รบัประทานอาหารวา่ง (ชา กาแฟ น า้ผลไม ้และขนมทานเลน่) 

16.30 น. ออกเดนิทางจาก กาฮังบชี ล่องเรอืไปยังจุด

เลน่น้ําที ่อา่วน า้บอ่ 

17.30 น. นําท่านเดนิทางถงึจุดจอดเรอืเพือ่รอชมพระ

อาทติยต์ก ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างยิง่ 

ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ ดืม่ดํ่ากับ

บรรยากาศพระอาทติยต์กสดุโรแมนตกิ  

18.00 น. นําท่านล่องเรอืกลับสู่ท่าเทยีบเรอืโดยสวัสดิ

ภาพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั
ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั-จดุชมววิเขารงั-เช็คอนิถา่ยรปู 
 Three Monkeys Restaurant-หาดไมข้าว-แวะซือ้ของฝาก-สนามบนิ

ภเูก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์เูก็ตไทยหวั เดมิทีน่ีเ่ป็นโรงเรยีนสอนภาษาจนี

แหง่แรกในจังหวัดภเูก็ต ตัง้อยู่ทีถ่นนกระบีย่่านเมอืงเกา่ภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิ

โนโปรตุกสีทีปั่จจุบันเป็นพพิธิภัณฑแสดงเรือ่งราวของชาวจนี เชน่ ประเพณี 

อาชพีแลภมูปัิญญาและประวัตขิองปชูนยีบคุคลทีม่คีวามสําคญัของเมอืงภเูก็ต 
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11.00 น. นําท่านไปยัง จุดชมววิเขารงั เป็นจุดชมววิอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่

นักท่องเทีย่วรูจ้ักกันด ีและ จะตอ้งแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว ้

ระหว่างทางจะมีรา้นกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไวใ้ห ้

นักทอ่งเทีย่วไดพ้ักผอ่นหย่อนใจ และ ทีน่ี่จะมลีงิอาศัยอยู่ดว้ย กรุณาอา่นป้าย

เกีย่วกบัการใหอ้าหารลงิ จดุชมววิเขารังแหง่นี ้สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของ

เมอืงภเูก็ต และววิทะเลไดอ้ยา่งสวยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากน ัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั Three 

Monkeys Restaurant เป็นรา้นอาหารกลาง

ป่ารวีวิแน่นมาก ตกแตง่สไตล ์Tropical ใหฟี้ล

บาหลมีาก บรรยากาศด ีรม่รืน่ มใีหเ้ลอืกโซนที่

น่ังหลายโซน ไมว่า่จะเป็นโซนทีน่ั่งในหอ้งแอร ์

โซนชัน้ 2 น่ังดวูวิมมุสงู และโซนดอกไม ้สวยทกุ

โซน นอกจากววิสวยบรรยากาศดแีลว้ รสชาติ

อาหารก็ดมีากเชน่กนั จัดจา้นสไตลไ์ทย และยัง

มเีมนูเครือ่งดืม่ ของหวานใหเ้ลอืกอกีมากมาย 

ใครทีเ่หน็รวีวิรา้นนีเ้ยอะๆไมต่อ้งลงัเลทีจ่ะไปเลย 

รับรองวา่ตรงปกไมจ่กตาแน่นอน จากนัน้นําทา่น

เดนิทางไปยัง หาดไมข้าว เป็นชายหาดทีย่าว

ทีส่ดุของจังหวดัภเูก็ต แนวหาดจะตอ่จากหาดใน

ยางผา่นสนามบนิเรือ่ยมาจนจรดหาดทรายแกว้ 

ซึง่เป็นจดุถา่ยภาพเครือ่งบนิแลนดิง้รมิทะเล จะอยูเ่มือ่ไปถงึ จะเห็นเขตขอบรัว้
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แนวหลงัสนามบนิ จะตอ้งไปรอรมิชายหาด เดีย๋วเครือ่งบนิก็จะ landing ผา่น

เราไป จากนัน้นําทา่น แวะซือ้ของฝากจากภเูก็ต เชน่ น้ําพรกิกุง้เสยีบภเูก็ต, 

ผลติภณัฑจ์ากเม็ดมะมว่งหมิพานต,์เครือ่งประดบั ผลติจากมกุภเูกต็แท ้ๆ   

17.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิภูเก็ต เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  ตรวจเชค็เอกสารและ
สมัภาระ 

 
19.35 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ THAI SMLIE 

เทีย่วบนิที ่ WE212  
 
21.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร ราคาทวัร ์(รวมต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ พกัเดีย่ว 

10-13 มกราคม   2565 13,913 2,500 

20-23 มกราคม   2565 14,913 2,500 

7-10กมุภาพนัธ ์  2565 13,913 2,500 

17-20ภมุภาพนัธ ์2565 14,913 2,500 

21-24ภมุภาพนัธ ์ 2565 13,913 2,500 
 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  

 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัร ์ พรอ้มส่งสําเนาบัตรประชาชน หลังจากทํา

การจองทัวร ์24 ชั่วโมง หากไม่ชําระตามทีบ่รษัิทกําหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านชําระ

เงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
  กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่มดัจ าทวัรท์า่นละ 7,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์2 วนัสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 30 วนั หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

ขออนุ าตตดัทีน่ ัง่เพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ ัง่ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ

ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

 โปรแกรมทวัรส์ามารถเดนิทางไดต้ ัง้แต ่6 ทา่นขึน้ไป ซึง่อตัราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัหอ้งพกัทีลู่กคา้เลอืก 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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  เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง แต่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง และเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ภายใน 15 วนัก่อนการเดนิทาง   กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ

หรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนั

ท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

- หากตอ้งการเลือ่นวนัการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นเดนิทาง 20 วนั 

  มฉิะน ัน้จะไมส่ามารถ เลือ่นการเดนิทางได ้

- หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืตามก าหนด บรษิทัขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิและรบิเงนิมดัจ า 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

 ขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าส ั าใด   ท ัง้ส ิน้แทนผู ้

จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ ไม่รบัผ ิดชอบใด  ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด  ที่เพิ่มขึ้นของ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การ

ปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท  ิ ไมเ่ทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระ ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรค ประจ าตวั ซึง่

ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน เง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร ์

 บรษิทัมสีทิธิ ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 พาหนะ, ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย  ค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าค ั 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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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

