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รหัสโปรแกรม : 22585 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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07.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์ประต ู13  โดยมีเจ้าหน้าท่ี

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยเท่ียวบินท่ี  DD10 

               (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที) *บนเทีย่วบินไม่มบีรกิาร อาหารท้ังขาไปและกลับ* 

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรับ

อากาศ 

 

เดินทางสู่ คาเฟ่บ้านต้นไม้ ท่ีซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศ

สไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant คาเฟ่

ลับๆท่ีมีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล มีการใช้

ไม้เป็นโครงสร้างหลัก มุงด้วยหลังคาจากหญ้า

คาแฝงตัวอยู่ในดงต้นไม้ได้อย่างกลมกลืนและ

ลงตัว ท าให้คุณได้ล้ิมลองอาหารรสเลิศมุม

ถ่ายรูปช้ันเย่ียม และวิวท่ีได้เห็นจากตัวร้าน  

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากน้ัน น าทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่

ต้ังอยู่ริมถนนตามเส้นต่างๆ ซ่ึงเช่ือมต่อกันไม่ไกลมาก ต้ังแต่ถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพ

กษัตรีย์ เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นน้ีคือ ศูนย์กลางของ

การท่องเท่ียวย่านเก่าภูเก็ต ท่ีมีอาคารตึกแถวเก่าจ านวนมาก รวมท้ังร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

และร้านขายของท่ีระลึก มากมายหลายร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบ

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  • ภูเก็ต • Three Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณย์ี • สักการะ    

  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคครี ี• ล่องเรอืยอรช์ชมพระอาทิตย์ตก    (-/กลางวัน/เย็น) 
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สถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีการน าศิลปะการเจาะช่อง หน้าต่างและลวดลายปูนป้ันแบบอาร์ต

เดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม  

 
 

บ่าย น าทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่ง

มงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ 

ประดิษฐานอยู่ท่ีเขานาคเกิด เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ลักษณะ

เด่นของพระใหญ่ ได้แก่พระพุทธรูป

ปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบ

เกาะภูเก็ต เป็นสัญลักษณ์ของความ

สันติ ความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวและ

ความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปม่ิงมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของ

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของ

เกาะภูเก็ตในมุมสูง  จากน้ัน เดินทางถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเล

ยามเย็น น าท่านล่องเรือยอรช์ด่ืมด่ากับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก  พร้อมเก็บภาพ

ความประทับใจ  

 รบัประทานอาหารเย็นบนเรอืยอรช์ บรรยากาศค่าคืน ซ่ึงมีความสวยงามเป็นอย่างย่ิง ทุกท่าน

สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
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จากน้ัน  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นริมชายหาดป่าตอง 

ทีพ่ัก   ฮอลิเดย์อินน์ ป่าตอง หรอืเทยีบเท่า  

 
 

06.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพักโดยรถตู้วีไอพีเพื่อไปข้ึนเรือท่ี ท่าเรอืทับละมุ (เดินทางประมาณ1.30 ช่ัวโมง) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX 

จากน้ัน มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ทท่ีมีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ท่ี

ครบครัน ใช้เวลาในการเดินทางไปหมู่เกาะสิมิรันประมาณ  2-3 ช่ัวโมง  

วันทีส่อง  เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลัน • ด าน้าชมปะการงัหมู่เกาะสิมิลัน • พักเขาหลัก     

          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

จากน้ัน เดินทางถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานท่ีต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นท่ีเล่ือง

ช่ือ สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซ่ึงโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่

สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน้าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว 

 
จากน้ัน เดินทางสู่จุดด าน้าจุดแรกท่ีเกาะ 9 หรือ เกาะบางู เกาะเล็กๆ ท่ีมีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดย

เฉพาะท่ีจุดด าน้า ขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมีแนวปะการัง 

และกัลปังหาท่ีสมบูรณ์ และยังเป็นท่ีอยู่ของปลาหลาก ชนิด เช่น ปลาไหลริบบ้ิน ฉลามครีบเงิน 

ปลาเก๋า ปลาบู่ ก้ังต๊ักแตนสถานท่ีด าน้าท่ีมีท้ังพันธ์ุปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่อีกท้ัง ยังเป็น

จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้าสีครามเข้ม ตัดกับกองหินท่ีสวยงามตระการตา เพลินเพลินกับปลาใต้

ท้องทะเลหลากสายพันธ์ุและปะการงัอันสวยงาม 

  
กลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศยั 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

บ่าย พบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดด าน้าท่ีข้ึนช่ือของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ7 หรือเกาะบายู ซ่ึง

เป็นท่ีอยู่อาศัยของเต่าทะเล ท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเท่ียวอยู่

เสมอ  

 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมี่ยง เกาะท่ีมีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด ซ่ึง

สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น 

ถ่ายรูป ได้ตามอัธยาศัย 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

 
 

15.30 น.  ออกเดินทาง มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรอืทับละมุ  

16.30 น.  เดินทางถึงท่าเรอื ให้ทุกท่านได้อาบน้าเปลีย่นเสื้อผ้า   น าท่านเข้าสู่ ทีพ่ักเขาหลัก  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ 

ทีพ่ัก   มายเขาหลักบชีรสีอรท์แอนด์สปา หรอืเทยีบเท่า  

 
 

07.00 น.         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต  น าทุกท่านสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัด

คู่บ้านคู่เมืองท่ีมีช่ือเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัด

ฉลองเพื่อเป็นสิริมงคล  

วันทีส่าม วัดฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ •  วัดพระผุด หรอื วัดพระทอง • รา้นของฝากแม่จู้ • 

สนามบินนานาชาติภูเก็ต • สนามบินดอนเมือง    (เช้า/กลางวัน/-) 
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กลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  รา้นวันจันทร ์

จากน้ัน แวะคาเฟ่สุดชิค  Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นทตรงท่ีเป็นสวนบัวสายพันธ์ุ

บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งซ่ึงเป็น

บัวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของ

บัวมีขนาดใหญ่ถึง 1.5 เมตร มีการ

ตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบไทย เหมาะ

แก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มา

ร่ืนรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว

และล้ิมรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่าน

อาหารและเคร่ืองด่ืมสไตล์พื้นเมือง

ฟิวช่ัวน่ันเอง  
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จากน้ัน            น าท่านเดินทางสู่  วัดพระผุด 

หรือ  วั ดพระทอง  ชมความ

มหัศจรรย์วัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

ใน จังห วัดภู เ ก็ต  วัดพระทอง

ต้ั ง อ ยู่ ใ นต า บล เทพก ษั ต รี ย์ 

อ าเภอถลาง ระยะทางห่างจาก

สะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. 

ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและ

วัดพระทองได้มีการบันทึกและ

จัดพิมพ์ โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาลเจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังน้ี  ในปัจจุบันน้ี ไม่เป็นวัด ก่อน

เป็นทุ่งกว้าง มีนา มีล าคลอง มีหญ้าส าหรับเล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองสมัยน้ัน 

น าท่าน เดินทางถึง รา้นขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซ้ือของท่ีระลึกข้ึนช่ือของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลา

แห้ง น้าพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ืออ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต 

17.00 น. ออกเดินทางสู่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์โดยเทีย่วบินที ่DD19 

18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**************************************************** 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง 
รถตู้ปรบั

อากาศ จ านวน ผู้ใหญ ่
ราคาต่อท่าน 
รฐัช่วยจ่าย 
40% 

พักเดีย่วเพิ่ม 

13 เม.ย.65 15 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 40+2 13,999 8,999 3,000 

14 เม.ย.65 16 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 40+2 13,999 8,999 3,000 

15 เม.ย.65 17 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง   40+2 13,999 8,999 3,000 

** การนัตต้ัีงแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหัีวหน้าทัวร ์ กรณ ี6 ท่านไม่มหัีวหน้าทัวร*์* 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเป็นราคาต๋ัวพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซ้ือต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่าน้ัน 

 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นท่ีนอนเสริม 

 เรือเร็วรับส่งท่าเรือทับละมุพร้อมแพ็คเก็จด าน้าชมปะการัง 

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว 

              เคร่ืองบิน, รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าเข้าชม 

              สถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน :  ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

          อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมท่ีพัก  

                 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ 
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 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

กรณียกเลิก : ส าหรับลูกค้าท่ีจองโครงการทัวร์เท่ียวไทย (ททท.) 

 เม่ือแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดค่ามัด

จ าและค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินให้ในทุกกรณี 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน  การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบินยกเลิกบินหรือเปล่ียนแปลงเวลาบินและเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

 
 
 



 
  
 BT-TH59_DD 

 

  

 


