
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD07-08 

ภูเกต็ – กระบี ่(เกาะพพี)ี  3 วนั  2 คนื 

ซุปตาร์..ลัน๊ลา On the beach 

ก าหนดเดินทาง มีนาคม - มถุินายน 2564 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อ
ห้อง 

(ไม่มีราคาเดก็) 

 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

พกัเดี่ยว 
(จ่ายเพิม่) 

 

จ านวนที่น่ัง 

19 - 21 มีนาคม 2564 10,988.- 7,988.- 2,200.- 9 

26 - 28 มีนาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

04 - 06 เมษายน 2564 
วนัจกัรี 

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

11 - 13 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต ์

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

12 - 14 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต ์

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

13 - 15 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต ์

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

14 - 16 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต ์

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

15 - 17 เมษายน 2564 
วนัสงกรานต ์

13,988.- 10,988.- 2,200.- 9 

16 - 18 เมษายน 2564 12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 
วนัแรงงานและวนัหยุดชดเชยแรงงาน 

12,988.- 9,988.- 2,200.- 9 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

11 - 13 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

18 - 20 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 

25 - 27 มิถนุายน 2564 11,988.- 8,988.- 2,200.- 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 
  

 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเกต็ – ย่านเมืองเก่าภูเกต็ - วดัฉลอง –          

พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาครีี – จุดชมววิกงัหันลม – แหลมพรหมเทพ - เข้าที่พกั 

05.30 น. พร้อมกัน  ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง  เทอร์มิ นัล  2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ) 

ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจุดนัดหมาย หากท่านมา
ไมท่นัเวลานดัหมาย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้*** 

07.35 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานภเูกต็ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 3029 (ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี ***เทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของ
ทางสายการบนิ*** 

09.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ มคัคุเทศก์จะถอืป้ายรอรบัคณะดา้นนอก น าท่านเดนิทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ เท่ียวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนยูโรเป่ียน (ชิโนโปรตุกีส) ท่ีมีอาคารบ้านเรือนเป็น
สถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปตุกีส ท่ีเกิดจากการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมโปรตุเกส
และจีน ดว้ยสภาพบา้นเรือนท่ีมีรูปทรงและสีสนัแปลกตาน้ี ท าใหท่้านไดค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่นยคุเก่า  

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางไปยงั วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีช่ือเสียงของภูเก็ต ซ่ึง
นักท่องเท่ียวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซ่ึงมีความเช่ือในเร่ืองของการรักษาโรค 

นอกจากน้ีว ัดฉลองแห่งน้ีย ังเ ป็นท่ีตั้ งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี  ท่ี เ ป็นท่ี
ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีอนัเชิญมามาจากประเทศศรีลงักา 

วนัที่ รายละเอยีดการเดนิทาง เช้า เท่ียง เย็น 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเกต็ – ยา่นเมืองเก่าภเูกต็ - วดัฉลอง 
– พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคีรี – จุดชมววิกงัหนัลม – แหลมพรหมเทพ - เขา้ท่ีพกั 

- / / 

2 ท่าเทียบเรือ - เกาะพีพดีอน - ล่องเรือชมพีพีเลย,์อ่าวโล๊ะซามะ,อ่าวปิเล๊ะ,ถ ้า
ไวก้ิง – กิจกรรมด าน ้าต้ืน - เขา้ท่ีพกั 

/ / / 

3 Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บวั ภูเกต็ – วดัพระผดุ – ร้านของฝากคุณแม่จู ้ – 

ท่าอากาศยานภูเกต็ - ท่าอากาศดอนเมือง 
/ / - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านมิชลนิไกด์  (มือ้ที ่1 ) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านสักการะ พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคีรี หรือ พระใหญ่ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ท่ีเขานาคเกิด เลย
จากวดัฉลองไปไม่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของ จงัหวดัภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเท่ียว ลกัษณะเด่น
ของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยส าคญัใน 

การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความสันติ ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวและความหวงั การก่อสร้าง
พระพุทธรูปม่ิงมงคลเอกนาคคีรี ส าเร็จไดด้ว้ย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ 
เคารพสกัการะท่ีวดัพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทศันียภาพท่ีสวยงามของเกาะภูเกต็ในมุมสูง  
น าท่านชม จุดชมวิวกังหันลม เป็นจุดชมวิวท่ีสวยติดอนัดับต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกล

จากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ยแ  ละหาดในหาน ท่ีน่ี
มีวิวท่ีสวยอากาศดีและเป็นแลนมาร์คท่ีอีก1จุด จุดชมวิวเล็กๆ 

มีกงัหันสีขาวสูง ไดฟิ้ลเหมือนอยู่ต่างประเทศ น าท่านเดินทาง
สู่ แหลมพรหมเทพ ท่ีตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของเกาะภูเก็ตและเป็น
จุดชมวิวท่ีเห็นพระอาทิตยต์กไวท่ีสุดและได้ช่ือว่าเป็นจุดชม

พระอาทิตยท่ี์สวยท่ีสุดของประเทศไทย อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศตามอธัยาศยั 
เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ที ่2 ) 
ท่ีพกั โรงแรมที่พกั The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่สอง ท่าเทียบเรือ - เกาะพพีดีอน - ล่องเรือชม พพีเีลย์,อ่าวโล๊ะซามะผลอ่าวปิเล๊ะ,ถ า้ไวกิง้ – 

กจิกรรมด าน า้ตืน้ - เข้าทีพ่กั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มือ้ที ่3 ) 

07.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ น าท่านเดินทางข้ึนเรือ บริการชากาแฟ พร้อมรับฟังค าอธิบายจากไกด ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

10.00 น.  เดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางของเกาะพีพี ทั้งท่ีพกั ท่าเรือ ร้านอาหาร 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ท่ีเกาะน้ีทั้งหมด รวมทั้งยงัมีทิวทัศน์ท่ี งดงาม เกาะพีพีดอน 

ประกอบดว้ยอ่าว 2 อ่าวท่ีเป็นเวิ้งอ่าวคู่ คือ อ่าวตน้ไทรกบั กบัอ่าวโละดามลมัซ่ึงเป็นเวิ้งวงเขา้หา
กันคัน่ด้วยท่ีราบเล็กๆ ร่วมร่ืนด้วย ทิวมะพร้าว จากจุดชมวิวบนยอดเขาจะเห็น ความงดงามน้ีท่ี
สร้างช่ือให้คนรู้จักเกาะพีพีมายาวนาน **ส่งท่านท่ีไม่ได้ท าโปรแกรมด าผิวน ้าชมปะการัง ณ 

ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน**  
10.30 น. จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพของพีพีเลย์ บริเวณดา้นนอก ไดแ้ก่ ผ่านชมอ่าวโล๊ะสะมะ 

อ่าวปีเล๊ะ และถ ้าไวก้ิง 
 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าท่านลงเรือเล็กเพื่อ ด าผิวน ้าชมปะการัง (Snokelling) ประมาณ 1 ชัว่โมง บริเวณหน้าหาดลิงเกาะพี
พีดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัยงั ท่าเรือต้นไทร เกาะพพีดีอน เพื่อรับประทานอาหารเท่ียง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4 ) 

บ่าย หลงัทานอาหารกลางวนั ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเกาะและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
14.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ เกาะภูเกต็ 

16.00 น. เดินทางกลบั ท่าเทียบเรือ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มือ้ที ่5) 

ที่พกั โรงแรมที่พกั The Nature Phuket  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่สาม Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเกต็ – วดัพระผุด – ร้านของฝากคุณแม่จู้ – ท่าอากาศ

ยานภูเกต็ - ท่าอากาศดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มือ้ที ่6) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านแวะถ่ายรูปสวยๆท่ี Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ท่ีมี
จุดเด่นเป็นสวนบวัหลวงสายพนัธ์ุวิคตอเรียหรือบวักระดง้ ซ่ึงเป็นบวัท่ีมีขนาดใหญ่และสีสันงดงาม 

เม่ือน ามารวมเขา้กบัการตกแต่งของางร้าน และบรรยากาศรอบ ๆ จึงเป็นคาเฟ่แนวใหม่ท่ีเหมาะ
มาก ๆ กบัการเกบ็ภาพสวย ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชมความมหัศจรรย์ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงวดัหน่ึงใน
จังหวดัภูเก็ต วดัพระทอง ตั้งอยู่ในต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ระยะทางห่าง
จากสะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. ประวติัของหลวงพ่อพระผุดและวดัพระทองไดมี้การบนัทึก
และจดัพิมพโ์ดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจา้อาวาสวดัพระทอง ไวด้งัน้ี ความเป็นมาของประวติั
พระผุดและวดัพระทองนั้น เดิมทีสถานท่ีท่ีตั้งวดั  อยู่ในปัจจุบนัน้ี ไม่เป็นวดัมาก่อนเป็นทุ่งกวา้ง มี
นา มีล าคลอง มีหญ้าส าหรับเล้ียงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองถลางในสมยันั้น 

ชาวบา้นเรียกทุ่งนาน้ีวา่ ทุ่งนาใน   
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มือ้ที ่7)  

บ่าย น าท่านแวะซ้ือของฝาก ณ ร้านของฝากคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝากและของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั ครัวแม่จู ้มีสินค้ามากมายได้แก่ น ้ าพริกภูเก็ต อาหารขบเค้ียว ขนมพื้นเมือง ผลไม้
อบแห้ง และสินคา้แนะน าคือ น ้ าพริกกุง้เสียบ นอกจากน้ี ร้านคุณแม่จู ้ยงัไดรั้บการการันตีคุณภาพ 

ดว้ยประกาศนียบตัรมากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานภเูกต็  
18.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี 

FD3022 (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 
19.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลีย่นแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวสัิยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา  

❖ ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
❖ ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

❖ มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าท่ีให้ทราบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกบัหลกัฐานการช าระเงิน ***** โปรด
ตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

✓ ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบิน 

✓ น ้าหนกัสัมภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น ้าหนกัสมัภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน 

✓ ค่ารถตูป้รับอากาศน าเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

✓ มคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจ าตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี) 

× ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

× ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั 

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมี
สิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ และคืนค่าทัวร์ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้

มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ าร้านอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ :  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางกรณทีี่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- กรณีที่ ผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงค์ท่ีจะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอกีคร้ัง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม  และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง  กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทั้ งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

- มัคคุ เทศก์  พนักงานและตั วแทนของ ผู้ จัด  ไม่มี สิทธิ ในการให้ค า สัญญาใด  ๆ  ท้ั ง ส้ินแทนผู้ จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน 

- สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ท าให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ น้อยลง  อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังท่ี
ต้องเร่งรีบ เพือ่ให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคนืได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดนิทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- กรณีที่ โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ  2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเดีย่วตามท่ีระบุ  

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว ** 


