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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภูเก็ต-อา่วพงังา-
เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั-เขาตาปู-ถ า้ลอด-จุดชม
ววิเสม็ดนางช ี

-  - Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

2 วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง)-ล่องเรือเกาะ
ราชา-เฮ+ซนัเซท 

   Phuket Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 
ระดบั 3 ดาว 

3 ย่านเมอืงเก่า สมัผสัวถิชีวีติคนภูเก็ต-แวะซือ้
ของฝาก-สนามบนิภเูก็ต-สนามบนิดอนเมอืง 

 - -  
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หมายเหต ุ

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิภเูก็ต-อา่วพงังา-เกาะปนัหย-ีเขาพงิกนั-เขา
ตาป-ูถ า้ลอด-จดุชมววิเสม็ดนางช ี

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR  
(SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจก
เอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
  เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
  ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ 
  และสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ 

SL770  
 

ราคาทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 10 กโิลกรมั 
และถอืขึน้เครือ่งไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 
10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต น าท่านเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื ลงเรือหางยาว เรือจะน าท่านล่อง

ลัดเลาะชมธรรมชาต ิอันสวยงามของป่าชายเลน ภเูขาหนิปนู เกาะแกง่รปูรา่งแปลกตา และสตัว์
ป่าทีอุ่ทยานแหง่ชาตอิา่วพงังา น าท่านไปยัง เกาะปันหย ีหมู่บา้นชาวประมงอายุราว 300 ปี 
ที่ยังคงวถิีชวีติความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการ
ท่องเทีย่วไวไ้ดอ้ย่างลงตัว ท่านสามารถเดนิชมหมู่บา้น โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน ้า มัสยสิ 
หรอืเลอืกซือ้เครือ่งประดับ อาหารทะเลแปรรปู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนั้นน าท่านแวะ เขาพงิกนั เขาตาปู จุดไฮไลทส์ าคัญของอ่าว
พังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาทีถู่กตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนทิ
จนลม้พิงเขา้หากัน บนเกาะมีรา้นขายของที่ระลกึจากชาวบา้นบน
เกาะปันหยมีากมาย ดา้นหนา้เกาะเป็นทีต่ัง้ของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ 
ทีเ่คยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตด์ัง เจมสบ์อนด ์007 จากฮอลลวีดู 
จนไดร้ับการเรยีกขานวา่ เกาะเจมสบ์อนด ์ไปโดยปรยิาย  

16.00 น. จากนัน้น าท่านไปยัง จุดชมววิเสม็ดนางช ีจากนัน้เปลีย่นรถน่ังรถ
ทอ้งถิน่ชมววิเสม็ดนางช ีสมัผัสธรรมชาตอา่วพังงา 360 องศา พรอ้ม
เก็บภาพที่ระลกึ ชอ้ปป้ิงของฝาก น ้าพรกิ ไตปลาแหง้ ปลาจิง้จา้ง 
กะปิ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที ่2  วดัฉลอง-ลอ่งเรอื เกาะราชา-เฮ+ซนัเซท 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ "วดัฉลอง" หรอื "วดัไชยธารา
ราม" เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืง  ของจังหวัดภูเก็ตมาชา้นาน 
หากใครมาเทีย่วทีภู่เก็ตก็จะตอ้งแวะไปกราบไหวห้ลวง
พ่อแชม่เพือ่ความเป็นสริมิงคล และเยีย่มชมวัดทีไ่ดช้ือ่
ว่ามคีวามสวยงามทีส่ดุในเมอืงภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะ
ทีห่ลวงพ่อแชม่ยังมชีวีติอยูท่่านไดเ้ป็นทีพ่ึง่แกช่าวบา้น
ในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระทีม่ศีาสตร์วชิา
ในดา้นการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เขา้เฝือก
ผูป่้วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผูค้น
มากถงึขนาดทีม่คีนรอปิดทองตามแขนและขาของท่าน
ราวกับปิดทองพระพุทธรูป แมว้่าหลวงพ่อแช่มจะ
มรณภาพเป็นรอ้ยปีมาแลว้ แต่เรื่องราวความศักดิส์ทิธิ์
และเมตตาธรรมทีส่งูสง่ของท่านก็ยังเป็นทีเ่ล่าขานและ
เลือ่มใสศรัทธาของชาวเมอืงภเูก็ตสบืมาจนถงึปัจจบุัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3) 
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 น าท่านเดินทางถึง ณ ท่าเรือ ท าการเช็คอินและรับ
อปุกรณ์ด าน ้า พรอ้มฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจาก
มัคคเุทศก ์ 

13.00 น. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดนิทางจากท่า
เทยีบเรืออ่าวฉลอง สู่กาฮังบัช เกาะเฮ น าลูกคา้พักผ่อน
บรเิวณชายหาด และรับฟังขอ้มลูตา่งๆ  

 กาฮังบีช เกาะเฮ มีกีฬาทางน ้าคอยใหบ้ริการลูกคา้ทุก
ท่าน อาทิ บานาน่าโบท้ พาราเซลลิ่ง คายัคใส ฯลฯ 
(กจิกรรมตา่งๆไมร่วมคา่ทวัร)์ 

 
16.00 น. ออกเดนิทาง ออกจากเกาะเฮ พาทกุทา่นไปเลน่น ้า ด าน ้า

ชมปะการังหลังเกาะเฮ หรอืตกปลาระหวา่งการลอ่งเรอืไป
ยังแหลมพรหมเทพ แหลมกระทงิเพื่อรอชมพระอาทติย์
ตก เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย  

 
17.30 น. น าท่านเดนิทางถงึจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทติยต์ก ซึง่มีความสวยงามเป็นอย่างยิง่ ทุก

ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ ดืม่ด ่ากบับรรยากาศพระอาทติยต์กสดุโรแมนตกิ    
สมควรแกเ่วลามุง่หนา้กลับสูท่า่เทยีบเรอืสว่นตัว 

 ถงึทา่เทยีบเรอืสว่นตัว โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความสขุและความประทับใจ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็นบนเรอื (4) 

พกัที ่Phuket Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3ดาว  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่3  ยา่นเมอืงเกา่ สมัผสัวถิชีวีติคนภเูก็ต-แวะซือ้ของฝาก-สนามบนิภเูก็ต-
สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

น าท่านเยีย่มชมพพิธิภัณฑช์าวจนีในสมัยโบราณ  ตกึเกา่โบราณในเมอืงภูเก็ต "ยา่นเมอืงเกา่
สไตลช์โินโปรตเุกส ทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลอือยูใ่หส้มัผัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วอยา่งจใุจ 
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่าน แวะซือ้ของฝากจากภูเก็ต เชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบภูเก็ต, ผลติภัณฑจ์ากเม็ด
มะม่วงหมิพานต,์เครื่องประดับ ผลติจากมุกภูเก็ตแท ้ๆ   

สมควรแก่เวลาสู่สนามบนิภูเก็ต เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.50 น. ออกเดนิทางจากจงัหวดัภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 
769 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 ช ัว่โมง) 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

ราคาทวัร ์ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ  พกัเดีย่ว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 7,555 2,500 

24 – 26 พฤษภาคม 65 7,555 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม 65 7,555 2,500 

26 – 28 พฤษภาคม 65 7,999 2,500 

30 พฤษภาคม – 01 มถิุนายน 65 7,999 2,500 

07 – 09 มถินุายน 65 7,555 2,500 

11 – 13 มถินุายน 65 8,555 2,500 

12 – 14 มถินุายน 65 7,999 2,500 

13 – 15 มถินุายน 65 7,555 2,500 

15 – 17 มถินุายน 65 7,555 2,500 

18 – 20 มถินุายน 65 8,555 2,500 

20 – 22 มถินุายน 65 7,555 2,500 

23 – 25 มถินุายน 65 7,999 2,500 

24 – 26 มถินุายน 65 8,555 2,500 

27 – 29 มถินุายน 65 7,555 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 65 8,555 2,500 

04 – 06 กรกฎาคม 65 7,999 2,500 

06 – 08 กรกฎาคม 65 7,999 2,500 

07 – 09 กรกฎาคม 65 7,999 2,500 

19 – 21 กรกฎาคม 65 7,999 2,500 

20 – 22 กรกฎาคม 65 7,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 65 8,555 2,500 

03 – 05 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

04 – 06 สงิหาคม 65 7,999 2,500 
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05 – 07 สงิหาคม 65 8,555 2,500 

08 – 10 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

16 – 18 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

18 – 20 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

19 – 21 สงิหาคม 65 8,555 2,500 

24 – 26 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

26 – 28 สงิหาคม 65 8,555 2,500 

29 – 31 สงิหาคม 65 7,999 2,500 

01 – 03 กนัยายน 65 7,999 2,500 

07 – 09 กนัยายน 65 7,999 2,500 

12 – 14 กนัยายน 65 7,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 65 8,555 2,500 

19 – 21 กนัยายน 65 7,999 2,500 

22 – 24 กนัยายน 65 7,999 2,500 

26 – 28 กนัยายน 65 7,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 65 8,555 2,500 

01 – 03 ตลุาคม 65 9,555 2,500 

03 – 05 ตลุาคม 65 8,555 2,500 

06 – 08 ตลุาคม 65 8,555 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 65 9,555 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 65 8,555 2,500 

26 – 28 ตลุาคม 65 8,555 2,500 

28 – 30 ตลุาคม 65 9,555 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 65 9,555 2,500 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  
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อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก. (เงือ่นไขเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 
• ค่าโรงแรมทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิ
เตยีงเทา่นัน้  

• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของ อบุัตภิัยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยุดนัดงาน 

หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว 500 บาท/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและอาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดใหม้ีผู ้
เดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร์ หรือ 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 
ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของ
ท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก
เดนิทางได ้ดังนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานั้น หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา 
หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความ
จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึ
ค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษัิทฯ  
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เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ยนืยันการจองภายใน 24 ชัว่โมง  
▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ 
และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
 

หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปได้

อยา่งนอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
▪ ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต่ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  
▪ ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถ

น ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจน
ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การนัด
หยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ ราคาทัวร ์เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเทีย่วต่างชาตจิะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1,000 บาท ต่อ
ทา่น  

▪ หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

▪ เงื่อนไขและขอ้จ ากัดในการเดนิทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รัฐบาล ทัง้น้ีนักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจโค
วดิ-19 และการลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะจังหวัดและสายการบนิ 
 
 



PTL42-SL PRO ภเูก็ต พงังา ลอ่งยอช ทัวรไ์ทย ไมง่อ้รัฐ 

 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


