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05.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการนกแอร ์ประตู 13  โดยมี

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยเท่ียวบิน  DD522 

        (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 25นาที) *บนเทีย่วบินไมม่บีรกิาร อาหารทั้งขาไปและกลับ* 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ตรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้วีไอพี 

 

เดินทางสู่ คาเฟ่บ้านต้นไม้ ท่ีซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า 

Three Monkeys Restaurantคาเฟ่ ลับๆ ท่ี มีการ

ตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล มีการใช้ไม้เป็นโครงสร้าง

หลักมุงด้วยหลังคาจากหญ้าคาแฝงตัวอยู่ในดง

ต้นไม้ได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ท าให้คุณได้ล้ิม

ลองอาหารรสเลิศมุมถ่ายรูปชั้นเย่ียม และวิวท่ีได้

เห็นจากตัวร้าน  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร Three Monkey 

จากนั้น น าทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมถนน ตามเส้นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกล

มาก ต้ังแต่ถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกษัตรีย์ เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสาย

ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นนี้คือ ศูนย์กลางของการท่องเท่ียวย่านเก่าภูเก็ต ท่ีมีอาคารตึกแถว

เก่าจ านวนมาก รวมท้ังร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก มากมายหลายร้าน 

ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีการน าศิลปะ

การเจาะช่อง หน้าต่างและลวดลายปูนปั้ นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืน และสวยงาม  

วันแรก  สนามบินดอนเมือง • ภูเก็ต • Tree Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณยี์ • สักการะ    
  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีร ี• ล่องเรอืยอรช์ชมพระอาทิตย์ตก       (-/กลางวัน/เย็น)
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13.00 น. น าทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคคีร ีหรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ท่ีเขา

นาคเกิด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญลักษณะ

เด่นของพระใหญ่ ได้แก่พระพุทธรูปปางมาร

วิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เป็น

สัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้าหนึ่งใจ

เดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูป

ม่ิงมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง 

 

จากนั้น เดินทางถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น น าท่านล่องเรือ

ยอร์ชด่ืมด่ากับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก  พร้อมเก็บภาพความประทับใจ พร้อม

รับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช บรรยากาศค่าคืน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างย่ิงทุกท่าน

สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 



 
  
 BT-TH59_DD_FEB-APR23 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก   ป่าตอง เบย์ฮิล หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 
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06.00น. ออกเดินทางจากท่ีพักโดยรถตู้วีไอพีเพื่อไปข้ึนเรือท่ี ท่าเรอืทับละมุ  

ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ทท่ีมีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ท่ี

ครบครัน ใช้เวลาในการเดินทางไปหมู่เกาะสิมิรันประมาณ  2-3 ชั่วโมง  

จากนั้น เดินทางถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานท่ีต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นท่ีเล่ือง

ชื่อ สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่

สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน้าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว 

 

 

จากนั้น เดินทางสู่จุดด าน้าจุดแรกท่ีเกาะ 9 หรือ เกาะบางู เกาะเล็กๆ ท่ีมีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดย

เฉพาะท่ีจุดด าน้า ขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมีแนวปะการัง 

และกัลปังหาท่ีสมบูรณ์ และยังเป็นท่ีอยู่ของปลาหลาก ชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลา

เก๋า ปลาบู่ ก้ังต๊ักแตนสถานท่ีด าน้าท่ีมีท้ังพันธ์ุปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่อีกท้ัง ยังเป็นจุด

ยอดฮิตในการถ่ายภาพน้าสีครามเข้ม ตัดกับกองหินท่ีสวยงามตระการตา  เพลินเพลินกับปลาใต้

ท้องทะเลหลากสายพันธ์ุและปะการงัอันสวยงาม 

วันที่สอง  เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลัน • ด าน้าชมปะการงัหมู่เกาะสิมิลัน • ภูเก็ต      

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศยั 

บ่าย ออกเดินทางอีกคร้ัง เพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดด าน้าท่ีข้ึนชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ 

เกาะ7 หรือเกาะบายู ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของเต่าทะเล ท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังและชอบแวะเวียนมา

ทักทายกับนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมี่ยง เกาะท่ีมี

ชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด ซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ

กิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือด าน้าต้ืนได้ตามอัธยาศัย 
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15.30  ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรอื ให้ทุกท่านได้อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้า 

16.30  เดินทางถึงท่าเรอื ให้ทุกท่านได้อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองภูเก็ต  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ที่พัก   ป่าตอง เบย์ฮิล หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม 

จากนั้น น าทุกท่านสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองท่ีมีชื่อเสียงของ

ภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล  

 

วันที่สาม วัดฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ •  วัดพระผุด หรอื วัดพระทอง • รา้นของฝากแม่จู้ • 
สนามบินนานาชาติภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ                                      (เช้า/กลางวัน/-) 
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กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  รา้นวันจันทร ์

จากนั้น แวะคา เฟ่ สุ ดชิ ค   Ma Doo Bua 

Cafe’ “มาดูบั ว ”  เป็ นคา เฟ่ ท่ี มี

จุดเด่นทตรงท่ีเป็นสวนบัวสายพันธ์ุ

บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งซึ่งเป็น

บัวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลของ

บัวมีขนาดใหญ่ถึง1.5เมตร มีการ

ตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบไทย เหมาะ

แก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มา

ร่ืนรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัวและล้ิมรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเคร่ืองด่ืมสไตล์

พื้นเมืองฟิวชั่วนั่นเอง  
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จากนั้น           น าท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัด

พระทอง ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่

ท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัด ภูเก็ต วัดพระทอง

ต้ังอยู่ในต าบลเทพกษัตรีย์ อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่างจากสะพาน

สารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัติของ

หลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มี

การบันทึกและจัดพิมพ์ โดยพระครู

สุวรรณพุทธาภิบาลเจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังนี้  ในปัจจุบันนี้ ไม่เป็นวัด ก่อนเป็นทุ่งกว้าง มีนา มี

ล าคลอง มีหญ้าส าหรับเล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองสมัยนั้น 

 

น าท่าน เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของท่ีระลึกข้ึนชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลา

แห้ง น้าพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่ออ่ืน ๆ อีกมากมาย 

17.00 น. สมควรแก่เวลาออกไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD533 /DD529 

20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

                ........................................................................................................... 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

เริม่เดินทาง 
กลับจาก

เดินทาง 

รถตู้ปรบั

อากาศ 
จ านวน ไฟล์ทบินและเวลา 

ราคาปกติต่อท่าน/

รวมราคาเด็ก 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
10,999 2,000 

17 ก.พ.66 19 ก.พ.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
11,999 2,000 

24 ก.พ.66 26 ก.พ.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 
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03 ม.ีค.66 05 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

10 ม.ีค.66 12 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
12,999 2,000 

17 ม.ีค.66 19 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 
13,999 2,000 

24 ม.ีค.66 26 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 07.20-08.40 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

31 ม.ีค.66 02 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

05 เม.ย.66 07 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

12 เม.ย.66 14 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

13 เม.ย.66 15 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
15,999 2,000 

14 เม.ย.66 16 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
14,999 2,000 

15 เม.ย.66 17 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
13,999 2,000 

21 เม.ย.66 23 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
11,999 2,000 

28 เม.ย.66 30 เม.ย.66 รถตู้ 8 ที่นั่ง 16+1 
DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 
12,999 2,000 

 

** การนัตีตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหีัวหนา้ทัวร ์ กรณ ี6 ท่านไม่มหีวัหน้าทวัร*์* 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวันเดินทาง 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่านัน้ 

  น้าหนักกระเปา๋โหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

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

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

  ค่าหัวหนา้ทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

  ประกันอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

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

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลอืชำระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋ว 

               เครื่องบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรม 

               ที่พัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,  

               ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  

              ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , 

              ค่าโรงแรมที่พัก,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,  

              ค่าบริการ 

• ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงือ่นไข

ใด ๆทั้งสิ้น   

 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิรุกจินำเทีย่วและมัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 

 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน   การเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่

บริษัทฯ กำหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนำไ ปชำระ

ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิความล่าช้าจาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึง่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้า

จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุ

อย่างทางบริษัทฯไดช้ำระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบัตเิหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจำเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

