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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3019 DMK(ดอนเมือง) – HKT (ภเูกต็) 10.00 – 11.25 
FD3022 HKT (ภเูกต็) – DMK(ดอนเมือง) 18.25 – 19.55 

**ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานภเูก็ต - วดัพระใหญ่ – วดัฉลอง – จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ - ป่าตอง                                                                                                                                                      
(-/L/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภเูก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3019 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

11.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดนิทางสู ่พระพทุธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภเูกต็ ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ เลยจากวดัฉลองไป
ไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของ จงัหวดัภูเกต็ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลกัษณะเด่นของพระใหญ่ ไดแ้ก่ พระพุทธรูปปาง
มารวชิยัขนาดใหญ่เหน็ไดร้อบเกาะภูเกต็ โดยมนีัยส าคญัใน การก่อสรา้งเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของความสนัต ิความเป็นน ้า
หนึ่งใจเดียวและความหวงั การก่อสร้างพระพุทธรูปมิง่มงคลเอกนาคคีร ีส าเร็จได้ด้วย การร่วมมอืร่วมใจบริจาคของ
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย หากคุณมโีอกาสมาเยอืนภูเกต็ ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ 
เคารพสกัการะทีว่ดัพระใหญ่บนเขานาคเกดิและชมทศันียภาพที่สวยงามของเกาะภูเกต็ในมุมสงู 

 
จากนัน้น าทานเดินทางไปยัง วดัฉลอง (วดัไชยธาราราม) ตัง้อยู่ที่ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมอืงภูเก็ต ไม่มบีนัทึกแน่ชดัว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มชีื่อปรากฏในหลกัฐานบนัทึกรชักาลที่ 3 และต่อมาในสมยั
รชักาลที่ 5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเปลีย่นชื่อเป็น วดัไชยธาราราม วดัฉลองเป็นที่ประดษิฐานรูป
หล่อของ "หลวงพ่อแช่ม" หรอื "พระครูวสิุทธวิงศาจารยญ์าณมุณี" สมณะศกัดิท์ีไ่ดร้บัพระราชทานจากรชักาลที ่5 เมื่อย่าง
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ก้าวเข้าไปในอาณาบริเวณของวัดฉลอง ภาพที่เราจะได้ เห็นคือแรงศรัทธาจากผู้คนมากมาย ทัง้คนในท้องถิ่นและ
นักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตทิีห่ลัง่ไหลมากราบไหว ้สกัการะอยู่ไม่ขาดสาย ซึ่งเมื่อเขา้สู่ถงึเขตวดั สิง่ทีจ่ะไดย้นิ
อยู่เป็นระยะๆ คอืเสยีงจุดประทดัแกบ้น 

 น าทุกท่านชมความงาม ณ จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ จดัเป็นหนึ่งใน จุดชมอาทติย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมอืงไทย 
นอกจากความงามยามดวงตะวนัลบัฟ้าแลว้ แหลมพรหมเทพยงัม ีประภาคารกาญจนาภเิษก เป็นอกีหนึ่งจุดสนใจ ซึง่สรา้ง
ขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรตทิรงครองราชย ์50 ปีแลว้ ประภาคารแห่งนี้ยงัใชเ้ป็นเครื่องหมายในการเดนิเรอื เนื่องจากจงัหวดั
ภูเกต็ถอืเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางของเสน้ทางคมนาคมทางทะเลที่ส าคญัแห่งทอ้งทะเลอนัดามนั  

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรแกการน าทุกท่านเขา้สู่ หาดป่าตอง ชายหาดทีม่ชีื่อเสยีงมากและเป็นสถานที่เที่ยวในภูเกต็ ซึ่งเตม็ไป

ดว้ยนกัท่องเทีย่วเยอะแยะมากมายตลอดทัง้ปี นอกจากทะเลแลว้ยงัมรีา้นอาหาร รา้นขายของต่างๆ มากมาย 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า  

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 
 
 
 



                                             

                                           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                                                                                                                                                  

DAY 2  อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั – ROCK BEACH - จดุชมวิวสามอ่าว – ล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก                              (B/-
/D) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ใหท้่านอสิระในการท่องเทีย่วหาดป่าตอง หรอืท ากจิกกรมต่างๆในโรงแรมไดต้าม
อธัยาศยัอาทเิช่น ว่ายน ้า ฟิตเนต สปา  

 
บ่าย น าท่านชม ROCK BEACH SWING ชายหาดเล็ก ๆ ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิใกล้กบัจุดชมววิสามอ่าว  ที่นี่มมุีม

พกัผ่อนหลายมุม รวมถงึมุมถ่ายรูปเยอะมาก ๆ ทัง้ซุม้รงันก ซุม้สีเ่หลีย่มพรอ้มเบาะนอน ซุม้นัง่น่ารกั ๆ เปลตาขา่ย ชงิชา้ 
และไฮไลทเ์ดด็เลยคอื บนัไดสวรรค ์เป็นบนัไดสขีาวทีท่อดยาวสูท่อ้งฟ้า 

 
 จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมววิที่ตัง้อยู่บนเนินเขาทางฝัง่ตะวนัตก เมื่อมาถงึภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดมาจุดชมววินี้ด้วย

ประการทัง้ปวง จากจุดชมววินี้สามารถมองเหน็ววิหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็นรปูพระจนัทรเ์สีย้ว เกาะป ูและเหน็แนว
ภูเขาไดอ้ย่างชดัเจน เหน็การไล่โทนสขีองน ้าทะเลตัง้แต่เขยีวอ่อนบรเิวณใกลช้ายหาด และเป็นสนี ้าเงนิเขม้ขึน้เรื่อยๆ ทีต่ ัง้
ของจุดชมววิสามอ่าว อยู่รมิถนน 4233 เสน้ทีมุ่่งหน้าไปแหลมพรหมเทพ 

16.00 พรอ้มกนัที ่ท่าเรืออ่าวฉลอง   
16.30 ออกเดนิทางล่องเรอืคาตามารนั ชมความสวยงามของทะเลอนัดามนั 
17.15 ล่องเรอืถงีอ่าวนุ้ย อ่าวโคง้ โอบลอ้มดว้ยภูเขา ชมความงามของธรรมชาต ิ
17.45 ล่องเรอืถึงแหลมพรหมเทพ สนานที่ที่ได้รบัการขนานนามว่าเป็น “จุดชมพระอาทติย์ตกทีส่วยทีสุ่ด” พร้อมรบัประทาน

อาหารค ่า เคลา้บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 
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19.00 ล่องเรอืกลบัท่าเรอือ่าวฉลอง 
20.00 ล่องเรอืถงึฝัง่ท่าเรอือ่าวฉลอง พรอ้มความประทบัใจ 

 
  น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET  หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 หาดกะรน – ภเูกต็ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภเูกต็ – โกป๊ีเตียม – แยกเยาวราช – ซ้ือของฝากร้านพรทิพย ์– MA 

DO BUA CAFÉ - วดัพระผดุ - ท่าอากาศยานภเูกต็ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                   (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านออกเดนิทางไปยงั หาดกะรน เป็นชายหาดทีย่าวทีสุ่ดในเกาะภูเกต็ อยู่ถดัจากหาดกะตะไปทางเหนือ มเีพยีงเนิน

เขาเตี้ยๆ คัน่อยู่เท่านัน้ เหนือชายหาดมสีนทะเลและต้นตาลขึ้นเรยีงรายอยู่โดยทัว่ไป บรเิวณหาดมเีมด็ทรายที่ขาวและ
ละเอยีดมาก แต่มคีลื่นลมแรงจงึไม่เป็นทีน่ิยมในการเล่นน ้ามากนกั 

 
จากนัน้น าท่านชมความงามของ ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส อาคารรุ่นเก่าในตวัเมอืงภูเกต็ ทีเ่ป็นทัง้
บา้นเรอืน รา้นคา้ สถานทีร่าชการ ธนาคาร และอื่น ๆ อกีมากมาย สว่นใหญ่เป็นตกึซึง่สรา้งขึน้เมื่อสมยัเกอืบรอ้ยปีมาแลว้ 
ลกัษณะของตวัอาคารเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบจีนและยุโรป เรยีกว่า สถาปัตยกรรมแบบ ชิโน -โปรตุกีส
(CHINOIS POSTUGESS) ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดให้มีเส้นทางเดินชม เมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้
นกัท่องเทีย่วได ้ชื่นชมอาคารบา้นเรอืนและวถิชีวีติของชาวภูเกต็ โดยมรีะยะทางประมาณ 4.6 กโิลเมตร มชี่วงเสน้ทางการ
เดนิ 6 ช่วงย่อย ๆ ถนนบางสายไดร้บัการปรบัแต่งภูมทิศัน์ใหส้วยงามจากการเกบ็ความรกรุงรงัของสายไฟใหดู้เรยีบร้อย 
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สะอาดตาเพื่อพาคุณเขา้ไปสมัผสัความคลาสสกิของภูเก็ตกนัอย่างเต็มอิม่ ให้ท่านอิสระจิบกาแฟโบราณกนัที่ร้านโกป้ี
เต่ียม รา้นหางา่ยอยู่ย่านภูเกต็เมอืงเก่า และเทีย่วชมแยกเยาวราช ถนนเสน้น้ีมภีาพของในหลวงรชักาลที ่9 

  เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 แวะซือ้ของฝาก ร้านพรทิพย ์ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
 น าท่านเชค็อนิคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมอืงภูเก็ต เดด็..!! ตรงที่สระบวั 

“บวัวกิตอเรยี” มมุีมถ่ายภาพเก๋ๆ กบับรรยากาศสวยๆ ใหไ้ดเ้ลอืกถ่ายภาพกบับวัสเีขยีวสดใสมากมายหลายมุม เรยีกไดว้่า
ถูกใจเหล่าบรรดาคนทีช่อบถ่ายภาพเชค็อนิลงโชเชยีลอย่างแน่นอน 

 
 ออกเดนิทางสู่ วดัพระทอง หรือ วดัพระผดุ เป็นวดัเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงวดัหนึ่งในจงัหวดัภูเก็ต ที่ตัง้ของวดัพระทองอยู่

ทางดา้นทศิเหนือของเกาะภูเกต็ เป็นวดัเก่าแก่ทีน่่าสนใจดว้ยต านานเรื่องเล่าอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ซึง่โผล่
พน้ขึน้มาจากพืน้ดนิเพยีงพระเกตุมาลา และผุดขึน้มาจากพืน้ดนิเดยีวครึง่องค ์อนัเป็นทีม่าของชื่อ "วดัพระผุด" นัน่เอง  

  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานภเูกต็  
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

18.25  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีบ เทีย่วบนิที ่FD3022 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 
1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

18.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 12,999 3,000 
12 – 14 เมษายน 2564 13,999 3,000 

**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 
**ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
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- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 
กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 


