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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิภูเก็ต - ชโินโปรตกุสี ยา่นเมอืงเกา่ภูเก็ต - วดัฉลอง - พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ี- 

จดุชมววิกงัหนัลม - ชมพระอาทติยต์ก ณ แหลมพรหมเทพ 

 
04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

06.15 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เที่ยวบนิที่ VZ300 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี  
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่น
ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 
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07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูติม่ซ า 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ ชโินโปรตุกสี ย่านเมอืงเก่าภูเก็ต อกีหนึ่งจุดไฉไลทซ์ึง่ย่านนี้ตกึอาคารต่างๆนัน้เป็นแนวสถาปัตยกรรม

เกา่แกส่ไตลช์โินโปรตุกสีในย่านเมอืงเก่าของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึง่ตกึเหล่านี้ถูกสรา้งในสมัยที่ชาว

จนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท าเหมอืงแร่ ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีารผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออก
อยา่งลงตัว  

 
 

 

  

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยัง วดัฉลอง หรอืชือ่เรยีกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของภูเก็ต 
ซึง่นักทอ่งเทีย่วนยิมมากราบสกัการะบชูา หลวงพอ่แชม่ ซึง่ตา่งมคีวามเชือ่ในเรือ่งของการรกัษาโรค นอกจากนี้วัดฉลอง

แห่งนี้ยังเป็นที่ตัง้ของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีรกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ทีน่ ามาจากศรลีังกา 
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กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาครี ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศลิปแบบร่วมสมัย ขนาดหนา้ตักกวา้ง 

25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กและประดับผิวดว้ยหนิอ่อนหยกขาว “สุร ิยกันต” จากพม่า 
ประดษิฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกดิ ไดร้ับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สงัฆปรณิายก วา่ “พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครี”ี พรอ้มตราตัง้ใหเ้ป็นพระพุทธรูปประจ าเมอืงภเูก็ต 

  
 น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิกงัหนัลม เป็นอกีหนึง่จุดชมววิที่ไดร้ับความนยิมอกีหนึง่แห่ง ตัง้อยู่ระหว่างหาดในหานและ

แหลมพรหมเทพ จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึง่จุดไฮไลทส์ าหรับชมอาทติยต์กกอ่นใครทีส่วยที่สดุ
ในเมอืงไทย เป็นแหลมทีอ่ยู่ใตส้ดุของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมอืงประมาณ 19 กม.มลัีกษณะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดับทอดตัวสู่

ทอ้งทะเล รอบขา้งแวดลอ้มดว้ยตน้ตาลที่ข ึน้แทรกอยู่เรียงรายตาม ตน้หญา้ที่พัดพลิว้ดา้นขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน 

สว่นดา้นซา้ยจะมองเห็นหาดในยะซึง่เป็นหาดเล็ก ๆ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ โรงแรม NAMAKA RESORT KAMALA ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัสอง ทา่เรอื Asia Marina - เกาะพพี ี- ผา่นชมอา่วมาหยา - อา่วโละ๊ชามะ - อา่วปิเละ - ถ า้ไวกิง้ - อา่วตน้ไทร - เกาะพพีี

ดอน - อา่วลงิ - เกาะไขน่อก - ทา่เรอื Asia Marina 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
07.15-07.30 น. รถรับทีโ่รงแรมทีพ่ัก (เวลาขึน้อยูกั่บทีต่ัง้ของโรงแรม) 

08.30 น. ถงึ ทา่เรอื Asia Marina บรกิารชาและกาแฟ 
09.15 น. เรอืออกจากท่าเรือ Asia Marina มุ่งหนา้สู ่เกาะพพี ีหนึง่ในเกาะทีส่วยที่สุดในโลก เป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิหาด

นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดมิชาวทะเลเรียก หมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” ซึง่ได ้ชือ่ว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใตส้มุทร
นักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วหมูเ่กาะนี้สว่นใหญม่าเพือ่ด าน ้าดปูะการัง ดอกไม ้ท้ะเลและปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

10.15 น. เดนิทางถงึเกาะพพี ีชมสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง The Beach ผา่นชมอา่ว 
10.30 น. เดนิทางตอ่ไปยัง อา่วโละ๊ชามะ เพือ่ชมความงามของอา่ว 

11.00 น. เดนิทางสู ่อา่วปิเละ จ๊ัมพจ์ากเรอืและเลน่น ้าอยา่งสนุกสนาน หลังจากนัน้มุง่หนา้สูถ่ ้าไวกิง้ ซึง่เป็นสถานทีเ่ลีย้งนกนางแอน่ 
11.45 น. ด าน ้าตืน้ และชมความสวยงามของปลาหลากส ีและปะการังที ่อา่วตน้ไทร  

 
กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ เกาะพพีดีอน 

 

14.00 น. ออกเดนิทางจากเกาะพพีดีอนไปยัง อา่วลงิ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
14.30 น. หลังจากนัน้ออกเดนิตอ่ไปยังเกาะไขน่อก เพือ่พักผอ่นเลน่น ้าเพลดิเพลนิกับฝงูปลามากมาย และพักผอ่นตามอัธยาศัย 

16.00 น.  ออกจากเกาะไขน่อก เดนิทางสู ่เกาะภเูก็ต 
16.30 น. ถงึ ทา่เรอื Asia Marina   

   

** หมายเหตุ : ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม ในกรณีทีไ่มส่ามารถออกเรอืไปยงัเกาะพพี ีอนั
เนือ่งมาจากสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ หรอืนโยบายจากทางอุทยาน และบรษิทัเรอื ** 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม NAMAKA RESORT KAMALA ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  
 

วนัสาม รา้นพรทพิย ์- วดัพระผดุ - Ma Doo Bua Café - สนามบนิภูเก็ต - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 น าท่านแวะซือ้ของฝาก รา้นพรทพิย ์ถอืว่าเป็นรา้นขายของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดภูเก็ต อาทเิชน่ น ้าพรกิกุง้เสยีบขนม

เตา้สอ้ มะมว่งหมิพานต ์ผลติภัณฑห์มแูผน่ หมหูยอง เป็นตน้  
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จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางสู ่วดัพระผุด หรอืวัดพระทอง เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงวัดหนึง่ในจังหวัดภูเก็ต ทีม่าของชือ่ “วัด

พระผุด” มาจากทีวั่ดแห่งนี้มพีระพุทธรูปทีโ่ผล่จากพืน้ดนิเพยีงครึง่องค ์ในปี พ.ศ. พระเจา้ปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตเีมอืง

ถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนตอ้งลม้เลกิ ในวัดพระทอง 
นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจ าวัดแลว้ยังมี พพิธิภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุขา้วของ

เครือ่งใชข้องชาวภเูก็ตในสมัยกอ่น เชน่อปุกรณ์การท าเหมอืงแร่ รองเทา้ของชาวจนีในสมัยกอ่น 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
หลังจากนัน้ น าทกุทา่นสมัผัสการววิสระบัวแสนสวยและมาทานบัววคิตอเรยีทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภเูก็ต Ma Doo Bua Café ที่

เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายใหเ้ราไดม้ารื่นรมยไ์ปกับบรรยากาศของสระบัว และลิม้รสชาตขิองเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและ
เครื่องดืม่สไตลพ์ื้นเมืองฟิวชั่ว น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลอืกซือ้เครื่องดืม่และเบเกอรี่ไดต้ามอัธยาศัย 

พรอ้มอสิระอาหารกลางวัน 
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18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ309 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ราคาผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง  
พกั 2-3 ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
พกั 2-3 ทา่น 

 
ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

 

พกัเดีย่ว 
 

14 – 16 มกราคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 

8,999 7,999 6,999 2,000 

21 – 23 มกราคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 
(วนัมาฆบชูา) 

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 
(วนัมาฆบชูา) 

(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

04 – 06 มนีาคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 2,000 
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11 – 13 มนีาคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 2,000 

18 – 20 มนีาคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 2,000 

25 – 27 มนีาคม 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 2,000 

01 – 03 เมษายน 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 8,999 7,999 6,999 2,000 

02 – 04 เมษายน 2564 
(วนัจกัร)ี 

(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

08 – 10 เมษายน 2564 

(วนัจกัร)ี 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

09 – 11 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
(อ)   VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(พฤ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 15,999 14,999 13,999 2,000 

14 – 16 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
(พ)   VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ศ)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 15,999 14,999 13,999 2,000 

15 – 17 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 15,999 14,999 13,999 2,000 

16 – 18 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

22 – 24 เมษายน 2564 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 9,999 8,999 7,999 2,000 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 64 

(วนัแรงงาน) 
(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(ส)    VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 

(วนัแรงงาน) 
(ศ)    VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45 
(อา)  VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00 12,999 11,999 10,999 2,000 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 
** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ าการ
เช็ค ณ วนัที ่28 ตลุาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่ต ัว๋

เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 
 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8  ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้
จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพ่ัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

หอ้งพัก  
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  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ  

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาในการ

ช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่

พัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


