
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - สนามบนิภูเก็ต - ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต - วดัฉลอง - พระพุทธ
มิง่มงคลเอกนาครี ี- จุดชมววิกงัหนัลม - ชมพระอาทติยต์ก ณ แหลมพรหมเทพ 

 
04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
06.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ300 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น
ตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูต ิม่ซํา 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ชโินโปรตุกสี ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ต ึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนว

สถาปัตยกรรมเกา่แกส่ไตลช์โินโปรตกุสีในยา่นเมอืงเกา่ของจังหวัดภเูก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึง่ตกึเหลา่นี้ถกู
สรา้งในสมัยทีช่าวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภูเก็ตเพือ่ทําเหมอืงแร ่ทําใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้
ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่งลงตัว  

 

 
 
 จากนั้นนําทกุทา่นเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรอืชือ่เรยีกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ของภูเก็ต ซึง่นักทอ่งเทีย่วนยิมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแชม่ ซึง่ตา่งมคีวามเชือ่ในเรือ่งของการรกัษาโรค 
นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ พระมหาธาตุเจดยีพ์ระจอมไทยบารม ีประกาศเป็นทีป่ระดษิฐสถานของ พระ
บรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ทีนํ่ามาจากศรลีังกา 

 



 
 
กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 
 นําทา่นเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ีเป็นพระพทุธรปูปางมารวชิัย ศลิปแบบรว่มสมัย ขนาดหนา้

ตักกวา้ง 25.45 เมตร ความสงู 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กและประดับผวิดว้ยหนิออ่นหยกขาว “สรุยิกันต” 
จากพม่า ประดษิฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกดิ ไดรั้บการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ว่า “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี”ี พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจําเมอืง
ภเูก็ต 

  
 นําทา่นเดนิทางไปยัง จุดชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จุดชมววิทีไ่ดรั้บความนยิมอกีหนึง่แหง่ ตัง้อยูร่ะหวา่งหาดในหาน

และแหลมพรหมเทพ จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จุดไฮไลทสํ์าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใคร
ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยูใ่ตส้ดุของเกาะภูเก็ตหา่งจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลีกัษณะเป็นแหลมโคง้
ไล่ระดับทอดตัวสูท่อ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลทีข่ ึน้แทรกอยู่เรยีงรายตาม ตน้หญา้ทีพั่ดพลิว้ดา้นขวาเป็น
หาดในหานและเกาะมัน สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 



 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  
 
วนัสอง  ทา่เรอื Asia Marina - เกาะพพี ี- ผา่นชมอา่วมาหยา - อา่วโละ๊ชามะ - อา่วปิเละ - ถํา้ไวกิง้ - อา่วตน้ไทร - 

เกาะพพีดีอน - อา่วลงิ - เกาะไขน่อก - ทา่เรอื Asia Marina 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 
07.15-07.30 น. รถรับทีโ่รงแรมทีพั่ก (เวลาขึน้อยูก่ับทีต่ัง้ของโรงแรม) 
08.30 น. ถงึ ทา่เรอื Asia Marina บรกิารชาและกาแฟ 
09.15 น. เรอืออกจากทา่เรอื Asia Marina มุ่งหนา้สู ่เกาะพพี ีหนึง่ในเกาะทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแหง่ชาต ิ

หาดนพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพพี ีเดมิชาวทะเลเรยีก หมู่เกาะนี้วา่ “ปูเลาปิอาปิ” ซึง่ได ้ชือ่ว่าเป็นอาณาจักรแห่งบปุผาใต ้
สมทุรนักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วหมูเ่กาะนี้สว่นใหญ่มาเพือ่ดําน้ําดปูะการัง ดอกไม ้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 



 
 
10.15 น. เดนิทงถงึเกาะพพี ีชมสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach ผ่ามชมอา่ 
10.30 น. เดนิทางตอ่ไปยัง อา่วโละ๊ชามะ เพือ่ชมความงามของอา่ว 
11.00 น. เดนิทางสู ่อ่าวปิเละ จ๊ัมพจ์ากเรอืและเล่นน้ําอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นมุ่งหนา้สูถ้ํ่าไวกิง้ ซึง่เป็นสถานทีเ่ลีย้งนก

นางแอน่ 
11.45 น. ดําน้ําตืน้ และชมความสวยงามของปลาหลากส ีและปะการังที ่อา่วตน้ไทร  
 
กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ เกาะพพีดีอน 
 



 
 
14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะพพีดีอนไปยัง อา่วลงิ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
14.30 น. หลังจากนัน้ออกเดนิตอ่ไปยังเกาะไขน่อก เพือ่พักผ่อนเลน่น้ําเพลดิเพลนิกับฝูงปลามากมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00 น.  ออกจากเกาะไขน่อก เดนิทางสู ่เกาะภเูก็ต 
16.30 น. ถงึ ทา่เรอื Asia Marina   
   

** หมายเหต ุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรม ในกรณีทีไ่มส่ามารถออกเรอืไปยงัเกาะพพี ีอนั
เนือ่งมาจากสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ หรอืนโยบายจากทางอุทยาน และบรษิทัเรอื ** 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  
 
วนัสาม รา้นพรทพิย ์- วดัพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบนิภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 
 นําทา่นแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถอืวา่เป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดภเูก็ต อาทเิชน่ น้ําพรกิกุง้เสยีบ

ขนมเตา้สอ้ มะมว่งหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มแูผ่น หมหูยอง เป็นตน้  
 



 
 
 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัพระผุด หรอืวัดพระทอง เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงวัดหนึ่งในจังหวัดภเูก็ต ทีม่าของชือ่ 

“วัดพระผุด” มาจากทีวั่ดแหง่นี้มพีระพทุธรปูทีโ่ผลจ่ากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดงุ แม่ทัพพมา่ ยกพล
มาตเีมอืงถลาง ทหารพมา่พยายามทีจ่ะขุดพระผุดเอากลับไป แตเ่มือ่ลงมอืขดุก็เจอกับฝูงแตนไลต่่อย จนตอ้งลม้เลกิ 
ในวัดพระทอง นอกจากจะมพีระผุดเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจําวัดแลว้ยังม ีพพิธิภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นทีเ่ก็บรวบรวม
โบราณวัตถขุา้วของเครือ่งใชข้องชาวภเูก็ตในสมัยกอ่น เชน่อปุกรณ์การทําเหมอืงแร ่รองเทา้ของชาวจนีในสมัยกอ่น 

 

 
 
 หลังจากนั้นนําทุกท่านสัมผัสการววิสระบัวแสนสวยและมาทานบัววคิตอเรยีทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภเูก็ต Ma Doo Bua 

Café ทีเ่หมาะแกก่ารหนีความวุน่วายใหเ้ราไดม้ารืน่รมยไ์ปกับบรรยากาศของสระบัว และลิม้รสชาตขิองเมอืงภเูก็ตผ่าน



อาหารและเครือ่งดืม่สไตลพ์ืน้เมอืงฟิวชั่ว นําทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และเบเกอรี่
ไดต้ามอัธยาศัย พรอ้มอสิระอาหารกลางวัน 

 

 
 
18.30 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ309 (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง  

พกั 2-3 ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
พกั 2-3 ทา่น 

 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

 
พกัเดีย่ว 

 

05 – 07 พฤศจกิายน 2563 (พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 7,999 6,999 5,999 1,500 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 (ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 (ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2563 (พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 7,999 6,999 5,999 1,500 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 (ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 (ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

18 – 20 พฤศจกิายน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

(พ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ศ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 7,999 6,999 5,999 1,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

(ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

22 – 24 พฤศจกิายน 2563 
(วนัหยดุชดเชย) 

(อา)  VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 1,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2563 (พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 1,500 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 (ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 (ส)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(จ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

03 – 05 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

08 – 10 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

(อ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(พฤ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

(พ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ศ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2563 (พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 1,500 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 (ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 1,500 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
** สําหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ําการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่าํ
การเช็ค ณ วนัที ่24 กนัยายน 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่าํจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 
 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 6 - 8  ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณ ีท ีลู่กคา้เดนิทางไมถ่ งึ 6  ทา่น และประสงคท์ ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช ําระคา่สว่นตา่งเพ ิม่เตมิ กร ุณ าตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ั�ง ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  
  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
  คา่รถตู ้VIP นําเทีย่วตามรายการ 
  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย
อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่สํารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน
การชําระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ําหนด** 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 

 



เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ของคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายที่
จําเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด** 
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

 


