
 

  

 



 

  

 
 
 
 
05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร2 ชัน้ 4 เคานเ์ตอร์สายการนกแอร ์ประต ู13  โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จงัหวดัภเูกต็ ด้วยเที่ยวบิน  DD522 

        (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง โดยประมาณ 1ชัว่โมง 25นาท)ี *บนเทีย่วบนิไมม่บีรกิาร อาหารทัง้ขาไปและกลบั* 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ตรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้วีไอพี 

 

เดินทางสู่ คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์

ป่า Three Monkeys Restaurantคาเฟ่ลับๆที่มีการ

ตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล มีการใช้ไม้เป็นโครงสร้าง

หลักมุงด้วยหลังคาจากหญ้าคาแฝงตัวอยู่ในดง

ต้นไม้ได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ท าให้คุณได้ลิ้ม

ลองอาหารรสเลิศมุมถ่ายรูปช้ันเยี่ยม และวิวที่ได้

เห็นจากตัวร้าน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Three Monkey 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง • ภเูกต็ • Tree Monkey restaurant • ถา่ยรปูซอยรมณยี ์• สกัการะ    

  พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี ี• ลอ่งเรอืยอรช์ชมพระอาทติยต์ก       (-/กลางวนั/เยน็) 

                                                                  
 



 

  

จากนั้น น าทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริมถนน ตามเส้นต่างๆ ซึ่งเช่ือมต่อกันไม่ไกล

มาก ต้ังแต่ถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกษัตรีย์ เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสาย

ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นนี้คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคาร

ตึกแถวเก่าจ านวนมาก รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก มากมาย

หลายร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มี

การน าศิลปะการเจาะช่อง หน้าต่างและลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ได้อย่างกลมกลืน และ

สวยงาม  

 

13.00 น. น าทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขา

นาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญลักษณะ

เด่นของพระใหญ่ ได้แก่พระพุทธรูปปางมาร

วิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เป็น

สัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ าหนึ่ง

ใ จ เ ดี ย ว แล ะค ว ามหวั ง  ก า รก่ อ ส ร้ า ง



 

  

พระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทย

และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง 

จากนั้น เดินทางถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น น าทา่นลอ่งเรอืยอร์

ชดื่มด่ ากับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก  พร้อมเก็บภาพความประทับใจ พร้อม

รับประทานอาหารเย็นบนเรือยอร์ช บรรยากาศค่ าคืน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งทุกท่าน

สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 

  

จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก   ป่าตอง เบย์ฮิล หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

  

 

 

 

06.00น. ออกเดินทางจากที่พักโดยรถตู้วีไอพีเพ่ือไปขึ้นเรือที่ ท่าเรือทับละมุ  

ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเส้ือชูชีพ และอุปกรณ์ที่

ครบครัน ใช้เวลาในการเดินทางไปหมู่เกาะสิมิรันประมาณ  2-3 ชั่วโมง  

จากนั้น เดินทางถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานที่ต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นที่

เลื่องช่ือ สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาด

ใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน้ าและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว 

 

วนัที่สอง  เขาหลกั • หมูเ่กาะสมิลินั • ด าน้ าชมปะการงัหมูเ่กาะสมิลินั • ภเูกต็      

 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 



 

  

จากนั้น เดินทางสู่จุดด าน้ าจุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู เกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดย

เฉพาะที่จุดด าน้ า ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมีแนวปะการัง 

และกัลปังหาที่สมบูรณ์ และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลาก ชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน 

ปลาเก๋า ปลาบู่ กั้งต๊ักแตนสถานที่ด าน้ าที่มีทั้งพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่อีกทั้ง ยังเป็น

จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ าสีครามเข้ม ตัดกับกองหินที่สวยงามตระการตา เพลินเพลนิกบัปลาใต้

ท้องทะเลหลากสายพันธุ์และปะการังอันสวยงาม 

   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศัย 

บ่าย ออกเดินทางอีกครั้ง เพ่ือพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดด าน้ าที่ขึ้นช่ือของหมู่เกาะสิมิลัน ณ 

เกาะ7 หรือเกาะบายู ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมา

ทักทายกับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมี่ยง เกาะที่มี

ชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด ซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ

กิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือด าน้ าตื้นได้ตามอัธยาศัย 



 

  

    

 

15.30  ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า 

16.30  เดินทางถึงท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองภูเก็ต  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก   ป่าตอง เบย์ฮิล หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

  

 

 

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าโรงแรม 

จากนั้น น าทุกท่านสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีช่ือเสียงของ

ภูเก็ตถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพ่ือเป็นสิริมงคล  

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านวันจันทร์ 

จากนั้น แวะคาเฟ่สุดชิค  Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์

บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัวมีขนาดใหญ่ถึง1.5เมตร 

มีการตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบไทย เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับ

วนัที่สาม วดัฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ •  วดัพระผดุ หรอื วดัพระทอง • รา้นของฝากแมจู่ ้• 

สนามบนินานาชาตภิเูก็ต • สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                     (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บรรยากาศของสระบัวและลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พ้ืนเมืองฟิวช่ัว

นั่นเอง  

 

จากนั้น           น าท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัด

พระทอง ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ที่

มีช่ือเสียงในจังหวัด ภูเก็ต วัดพระทอง

ต้ังอยู่ในต าบลเทพกษัตรีย์ อ าเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่างจากสะพาน

สารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัติของ

หลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มี

การบันทึกและจัดพิมพ์ โดยพระครู

สุวรรณพุทธาภิบาลเจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดังน้ี  ในปัจจุบันนี้ ไม่เป็นวัด ก่อนเป็นทุ่งกว้าง มีนา มี

ล าคลอง มีหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองสมัยนั้น 

 



 

  

น าท่าน เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นช่ือของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลา

แห้ง น้ าพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ืออื่น ๆ อีกมากมาย 

17.00 น. สมควรแก่เวลาออกไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD533 /DD529 

20.25 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบัอากาศ จ านวน ไฟล์ทบินและเวลา 
ราคาปกติตอ่ทา่น/

รวมราคาเด็ก 
พักเดีย่วเพิ่ม 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

10,999 2,000 

17 ก.พ.66 19 ก.พ.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

11,999 2,000 

24 ก.พ.66 26 ก.พ.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

12,999 2,000 

03 มี.ค.66 05 มี.ค.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

13,999 2,000 

10 มี.ค.66 12 มี.ค.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

12,999 2,000 

17 มี.ค.66 19 มี.ค.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD533 19.05-20.25 

13,999 2,000 

24 มี.ค.66 26 มี.ค.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 07.20-08.40 

DD539 18.10-19.35 

13,999 2,000 



 

  

31 มี.ค.66 02 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

14,999 2,000 

05 เม.ย.66 07 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

14,999 2,000 

07 เม.ย.66 09 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

14,999 2,000 

12 เม.ย.66 14 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

15,999 2,000 

13 เม.ย.66 15 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

16,999 2,000 

14 เม.ย.66 16 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

15,999 2,000 

15 เม.ย.66 17 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

14,999 2,000 

21 เม.ย.66 23 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

13,999 2,000 

28 เม.ย.66 30 เม.ย.66 รถตู ้8 ทีน่ั่ง 16+1 

DD522 09.00-10.20 

DD539 18.10-19.35 

12,999 2,000 

** การนัตีตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์ กรณ ี6 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์* 

 กรณกีรุป๊เดนิทางไมค่รบตามจ านวน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดินทาง 

**กรณีพกั 3 ทา่น เสียคา่บริการเพิม่หอ้งละ 500 บาท** 

 

 



 

  

อตัราคา่บรกิารรวม 

ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทาง

ได้ หากลูกคา้มีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ลูกคา้จะต้องท าการซื้อต๋ัว

เครื่องบินใหม่เท่านั้น 

  น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถอืขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 

  โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณพัีก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

  ค่าหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, 

ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

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

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 



 

  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังกรณุาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดังกลา่วทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทวัร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระกอ่น

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว 

               เครื่ อ งบิน , รถ ตู้  VIP, รถบัส , ค่ าวีซ่ า , ค่ า

โรงแรม 

               ที่พัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,  

               ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  

              ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , 

              ค่าโรงแรมที่พัก,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,  

              ค่าบริการ 

 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งส้ิน   

  



 

  

 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเลื่อน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง 

และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ

เสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง 

ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

กรณจีองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ,์วันหยดุยาวตอ่เนื่อง และไดม้กีารแจง้ยกเลิกทัวร ์

ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ 



 

  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 รูปภาพใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

 ส าหรบัชาวตา่งชาตจิะมคีา่เขา้อทุยานเพิม่ทา่นละ 500 บาท/ทา่น/เทีย่ว 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 


