
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
เดือนพฤศจิกายน 05-08 // 12-15 // 19-22 // 26-29 
เดือนธนัวาคม  03-06 // 04-07 // 05-08 // 10-13 // 17-20  
มกราคม   07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
กมุภาพนัธ ์   04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
มีนาคม   04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
เมษายน   01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 – 08 
• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ิน  
• ท่ีพกัมาตรฐาน หา้ ดาว  
• รถตูป้รับอากาศแบบ VIP (เพื่อความสะดวกและคล่องตวัในการเดินทาง)  
• เรือเร็ว (Speed Boat)ในการเท่ียวชมเกาะไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
• ท่ีพกั ระดบัมาตราฐานตามรายการน าเท่ียว 

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง(1) กรุงเทพฯ – ภูเกต็ – ล่องเรืออ่ำวพงังำ – เขำตะปู 
                                                    เกำะปันหย ี– ทับละมุ – เขำหลกั 
05.00 คณะท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล ์(WE) มีเจา้หนา้ท่ีจาก

บริษทัคอยบริการท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
08.30 น าท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต 

ดว้ยสายการบินไทยสไมลเ์ท่ียวบินท่ี 
WE2203  

09.55 น าท่านเดินทางถึงจังหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่ง
ทะเลอนัดามนัของประเทศไทย น าท่านข้ึน
รถตู ้VIP ท่ีไดจ้ดัไวค้อยบริการท่าน น าท่าน
เดินท าง สู่  “ อ่ ำวพั งงำ” ซ่ึ ง เป็ น อุทยาน
แห่งชาติท่ีสวยงามของภาคใต้ ท่ี อุทยาน
แห่งชาติอ่าวพงังาท่านจะไดพ้บกบัความงาม
ของธรรมชาติท่ีหาดูได้ยาก อ่าวพงังาแห่งน้ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุดไฮไลทส์ าคญัหลาย



 

จุดดว้ยกนั ***กิจกรรมล่องเรืออ่าวพงังารวมค่ากิจกรรมในราคาทวัร์แลว้ โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและความปลอดภยัของคณะท่านท่ีร่วมเดินทางเป็นหลกั บริษทัขอ
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายการเพื่อความปลอดภยัของท่าน*** ท่ีอ่าวพงังาแห่งน้ีมีจุดส าคญัหลายจุด 
น าท่านล่องเรือถ่ายรูป เขาหมาจู เป็นหน่ึงในเขาท่ีปกคลุมดว้ยสีเขียว มีลกัษณะเหมือนกบัหมาก าลงัหมอบ 
เป็นเขาท่ีมีทิวทศัน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปดว้ยเป็นอยา่งมาก น าท่านถ่ายรูปกบัเขาเขียน ซ่ึงมีจิตกรรมฝาผนงั
โบราณอายมุากกวา่ 3,000 ปี ซ่ึงเกิดจากนกัเดินเรือในอดีตท่ีไดท้  าการวาดเอาไว ้ล่องเรือผา่นเกาะห้องซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมพายเรือให้นกัท่องเท่ียวไดล้องท าและถ่ายรูปกบัธรรมชาติอนัแสนสวยงาม น า
ท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือลอดถ ้ าท่ีถ ้ าลอด ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็น
ลกัษณะเด่นทางธรณีวิทยาท่ีน่าสนใจจดัเป็น Unseen ไทยแลนด์ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกนั” เป็นอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมเขา้ชมรวมอยูใ่นแพคเกจท่องเท่ียว
เรียบร้อยแลว้ น าท่านชมเขาตะปู หรือ 
เกาะตาปู เป็นหน่ึงในไฮไลท์ของอ่าว
พังงาและเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
จงัหวดัพงังา เป็นเกาะหินท่ีมีลกัษณะ
เด่นท างธรรมชาติคล้ายตะปู  แ ต่
บริเวณเขาหินตะปูนั้นไม่สามารถเข้า
ชมใกลไ้ดเ้น่ืองจากบริเวณฐานของเขา
ตะปูเกิดการกัดเซาะของน ้ าทะเลเป็น
เวลานานนบัลา้นปี บริเวณเขาตะปูแห่งน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกดว้ย ท าให้ท่ีแห่งน้ีเป็น
จุดถ่ายรูปยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว จนไดข้นานนามวา่ James Bond Islands จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป
เขาพิงกนั ซ่ึงเป็นภูเขาสองลูกท่ีพิงกนัอยูเ่กิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็นลกัษณะเด่นอนั
สวยงามน่าชม จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เกาะปันหย ี

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินบน
เกาะปันหย ี

บ่าย อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน “เกาะปันหยี” เป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของพงังา 
เก าะ ปั น ห ยี เกิ ด จ าก ก ารอพ ยพ ข อ งช าว
อินโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตั้งรกรากบนเกาะแห่ง
น้ี  ปันหยีมีความหมายว่าธง บนเกาะแห่งน้ี
ชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอาศยักนัอยู่
บนเกาะเป็นครอบครัว ชาวเกาะปันหยีประกอบ
อาชีพชาวประมงเป็นหลกัและมีอาชีพขายสินคา้



 

ท่ีระลึกให้กบันกัท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ น าท่านเดินซ้ือของพื้นเมืองและถ่ายรูปบรรยากาศเกาะ
ปันหยีไว ้เกาะแห่งน้ีมีความสวยงามและวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงัมีสนามฟุตบอลลอยน ้ าอีกดว้ย ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ทบัละมุ เพื่อเขา้ท่ีพกัและรับประทานอาหารเยน็ 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: EMERALD KHAOLAK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สองของกำรเดนิทำง(2) ล่องเรือผจญภยัหมู่เกำะ สิมิลนั – จุดชมววิ – ด ำน ำ้ตื้นดูปะกำรัง 

07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่  ท่าเรือทับ

ละมุเพื่อข้ึนเรือ สปีดโบท มุ่งหนา้สู่ 
ห มู่ เก าะสิ มิลัน  (Similan Islands) 
หมู่เกาะส าคญัของทะเลอนัดามัน 
ไดรั้บการยกย่องว่ามีความสวยงาม
ราวกบัเจา้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดา
มนั หมู่เกาะสิมิลนัอุดมสมบูรณ์ไป
ดว้ย ทรัพยากรทางทะเลจ านวนมาก
ทั้ งสัตว์น ้ า  และ ปะการังท่ีแสน
สวยงาม น าท่านนั่งเรือสปีดโบท 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านก็จะ
เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน น าท่านด าน ้ าต้ืนชมความสวยงามของทะเลสิมิลันท่ีเกาะ 5 และ เกาะ 6 ซ่ึงมี
ส่ิงมีชีวิตทางน ้ ามากมายให้ท่านไดช้ม พร้อมกบัชมความงามของปะการังหลากสีท่ีแต่งแตม้พื้นทรายจนเกิด
เป็นงานศิลปะท่ีมีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้ท้องน ้ ามีชีวิต 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4) 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัณ จุดพกั 
บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการ
ปิคนิก) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะบางู ใหท้่านด า
น ้ าต้ืนชมสัตวน์ ้ าแหวกว่ายในทะเล
อนัสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใส
ใตน้ ้ า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกาะ 
8 ใหท้่านอิสระพกัผอ่นบนหาดทราย



 

สีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอนัสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ท่าเรือทบัละมุ เพื่อเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ เขาหลกั 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมนีร้วมค่ำกจิกรรมด ำน ้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจด ำน ำ้ตื้นประกอบ ด้วย กจิกรรมด ำน ำ้ อำหำร บริกำรบน
เรือ อุปกรณ์ด ำน ำ้แบบยืม หำกท่ำนท ำหำยจ ำเป็นต้องเสียค่ำปรับตำมทีไ่ด้ก ำหนดไว้*** 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ  ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: EMERALD KHAOLAK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่สำมของกำรเดนิทำง(3)      ล่องเรือผจญภยัหมู่เกำะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้ำนมอร์แกน – เขำหลกั 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทบัละมุเพื่อข้ึน

เรือ สปีดโบทสู่  หมู่ เกาะสุ รินทร์ (Surin 
Islands) เป็นหมู่เกาะท่ีงดงามราวกบัดวงดาว
แห่งทะเลอนัดามนั ด้วยความงดงามของสี
น ้ าทะเลสีคราม ตดักบัฝืนฟ้าสีใส ท าให้เกิด
เป็นทศันียภาพงดงามจบัตาจนมิอาจจะรู้ลืม 
น าท่านล่องเรือสปีดโบทใช้เวลาประมาณ 1 
ชั่วโมง น าท่านถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สุรินทร์ น าท่านเดินทางสู่จุดด าน ้าต้ืนเพื่อชม
ความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า ท่านจะ
ไดเ้ห็นดอกไมท้ะเลหลากสีก าลงัร่ายร าอยูใ่ต้
น ้ า พร้อมไปด้วยปลาทะเลน้อยใหญ่ท่ีว่าย
ไปมาราวกบัวา่เป็นเมืองใตน้ ้าของเหล่าสัตวท์ะเล หากท่านโชคดีมีโอกาสท่ีจะพบเต่าทะเลและสัตวน์ ้าหายาก
หลากลายชนิด น าท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ใหท้่านไดมี้เวลาแหลกวา่ยดูฝงูปลาการ์ตูนและสัตวน์ ้าน่ารัก
มากมาย ใหท้่านไดมี้เวลาเตม็อ่ิมกบัทะเลสีใส ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ จุดพกั บน
หาดใกลช่้องเขาขาด (บริการอาหาร
กลางวนัแบบบุฟเฟต)์ 

บ่าย อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับธรรมชาติ
บ น ช่ อ ง เข าข าด ต าม อัธ ย าศั ยห ลั ง
รับประทานอาหารกลางวนั จากนั้ นน า
ท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่ง
ท่ีตั้งของชาวมอร์แกน ซ่ึงเป็นชนพื้นเมือง
ของเกาะ ชาวมอร์แกนนั้ นมีนามสกุล



 

เดียวกนัวา่ กลา้ทะเล เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ชาวมอร์แกน เป็นชนพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณอุทยานแห่งชาติสุรินทร์มายาวนาน ให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูป ซ้ือของพื้นเมือง ชมบา้นและวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทบัใจก่อน
เดินทางกลบั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือทบัละมุ น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

 
*** หมายเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ากิจกรรมด าน ้ าต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด าน ้ าต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด าน ้ า 

อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ด าน ้าแบบยมื หากท่านท าหายจ าเป็นตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีไดก้ าหนดไว*้** 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ  ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั: EMERALD KHAOLAK หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง(4)  เขำหลกั – ภูเกต็ – เมืองเก่ำ – วดัฉลอง – สนำมบิน 
07.00 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00  น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า 

ระหว่างทางน าท่านผ่านสะพานสารสิน เป็น
สะพานท่ีเช่ือมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเข้า
ด้วยกัน ให้ท่านผ่านชมความสวยงามของตัว
สะพาน จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่ “วดัฉลอง” วดั
ดงัของภูเก็ต น าท่านนมสัการขอพร ขอโชคขอ
ลาภกับหลวงพ่อแช่ม วดัฉลอง น าท่านถ่ายรูป
กบัเจดียพ์ระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่
ท่ีสวยงาม มีองคพ์ระพุทธรูปและพระบรมสารีริคธาตุประดิษฐสถานอยู ่ณ ยอดของเจดีย ์ จากนั้นไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของจงัหวดั
ภูเก็ต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ท่ีมีเมือง

แปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองขา้ง
ทางของถนนเมืองเก่า ท่านจะไดรู้ปสุดชิค สุดคูล 
แบบสตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งน้ี ซ่ึงมีช่ือว่า 
ถนนถลางและซอยรมณีย ์ถนนสายประวติัศาสตร์
อัน เก่ าแก่  ถนนเส้นน้ี  คือ  ศูนย์กลางของการ
ท่องเท่ียวย่านเก่าภูเก็ต ท่ีมีอาคารตึกแถวเก่าจ านวนมาก รวมทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขาย



 

ของท่ีระลึก มากมายหลายร้าน ตวัตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหนา้ต่างโคง้ ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอ
คลาสสิค มีลวดลายท่ีดงามเนน้ธรรมชาติเถาไม ้ใบไม ้และรูปสัตว ์จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง
สู่สนามบินภูเก็ต 

19.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE2218  
20.25 น าท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

 
**************************************************** 

 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 2564  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

07-10 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

14-17 ม.ค. 64 18,990 18,990 18,790 5,000 

21-24 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

28-31 ม.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

04-07 ก.พ. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

13-16 ก.พ. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

18-21 ก.พ. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

25-28 ก.พ. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

04-07 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

11-14 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

18-21 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 

25-28 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 5,000 



 

01-04 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

03-06 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

04-07 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

05-08 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 6,000 

เพยีง 8 ท่ำน เท่ำน้ันออกเดนิทำง 
 

กำรเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช// สุราษฎรธานี-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด

ท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูน้ าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ  
3. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4 ดาวระดบัมาตรฐาน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุรายการ 
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง และกำรช ำระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมาไดท่ี้  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 



 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  
 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


