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วันแรก
05.30 น.
07.30 น.
08.50 น.
หมายเหตุ
เดินทางสู่

กลางวัน
จากนั้น

สนามบินสุวรรณภูมิ • ภูเก็ต • Tree Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณีย ์ •สักการะ
พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี •ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการนกแอร์ ประตู 13 โดยมีเจ้ าหน้ าที่อาํ นวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้ วยเที่ยวบิน DD520
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัวโมง
่
25นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ตรับกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านเดินทางด้ วยรถตู้วีไอพี
เนื่องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ทีน
่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกัน
และไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
คาเฟ่ บ้ านต้ นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า
Three Monkeys Restaurantคาเฟ่ ลับๆที่มีการ
ตกแต่งสไตล์ทรอปิ คอล มีการใช้ ไม้ เป็ นโครงสร้ างหลัก มุง
ด้ วยหลังคาจากหญ้ าคาแฝงตัวอยู่ในดงต้ นไม้ ได้ อย่างกลม
กลืนและลงตัว ทําให้ คุณได้ ล้ มิ ลองอาหารรสเลิศมุมถ่ายรูป
ชั้นเยี่ยม และวิวที่ได้ เห็นจากตัวร้ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Three Monkey
นําทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ริม
ถนน ตามเส้ นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก ตั้งแต่ถนน
ถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกษัตรีย์ เดินชมถ่ายรูป
ซอยรมณีย ์ ถนนสายประวัติศาสตร์อนั เก่าแก่ ถนนเส้ นนี้
คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคารตึกแถวเก่าจํานวนมาก รวมทั้งร้ านค้ า ร้ านอาหาร
ร้ านกาแฟ และร้ านขายของที่ระลึก มากมายหลายร้ าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้ าต่างโค้ ง ตามแบบ
สถาปั ตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีการนําศิลปะการเจาะช่ อง หน้ าต่างและลวดลายปูนปั้ นแบบอาร์ตเดโคมา
ใช้ ได้ อย่างกลมกลืน และสวยงาม
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13.00 น.

จากนั้น

นําทุกท่านสักการะ พระพุทธมิง่ มงคล
เอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐาน
อยู่ท่เี ขานาคเกิด เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
สําคัญลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้ แก่
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็น
ได้ รอบเกาะภูเก็ต เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสันติ ความเป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวและ
ความหวัง การก่อสร้ างพระพุทธรูปมิ่ง
มงคลเอกนาคคีรี สําเร็จได้ ด้วย การร่วม
มือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทย
และชาวต่างชาติท่อี าศัยอยู่ในประเทศไทย และชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
เดินทางถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้ องทะเลยามเย็น นําท่านล่องเรือยอร์ชดืม
่ ดํา่
กับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับประทานอาหารเย็น
บนเรื อ ยอร์ช บรรยากาศคํ่า คืน ซึ่ ง มี ค วามสวยงามเป็ นอย่ า งยิ่ง ทุ กท่ า นสามารถถ่ า ยรูป เป็ นที่ร ะลึกและ
พักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย

BT-TH51_DD

จากนั้น
ที่พกั

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
ป่ าตอง เบย์ฮิล หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่สอง
06.00น.
เช้า
จากนั้น
จากนั้น

จากนั้น

เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลนั • ดํานํ้าชมปะการังหมู่เกาะสิมิลนั • ภูเก็ต

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ออกเดินทางจากที่พักโดยรถตู้วีไอพีเพื่อไปขึ้นเรือที่ ท่าเรือทับละมุ ใช้ เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
รับประทานอาหารเช้าแบบ SET BOX
มุ่งหน้ าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลนั ด้ วยเรือสปี ดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้ วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ท่คี รบครัน
ใช้ เวลาในการเดินทางไปหมู่เกาะสิมิรันประมาณ 2-3 ชั่วโมง
เดินทางถึงเกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลนั สถานที่ต้ังของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุ ดชมวิวอันเป็ นที่เลื่องชื่อ
สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบล้ อมไปด้ วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลก
ตา ทุกท่านสามารถเล่นนํา้ และอาบแดดบนหาดทรายสีขาว

เดินทางสู่จุดดํานํา้ จุดแรกที่เกาะ 9 หรือ เกาะบางู เกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่จุดดํา
นํา้ ขนาดใหญ่ท่มี ีความสวยงามสลับซับซ้ อนกันเป็ นบริเวณกว้ าง จะมีแนวปะการัง และกัลปั งหาที่สมบูรณ์
และยังเป็ นที่อยู่ของปลาหลาก ชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กั้งตั๊กแตนสถานที่ดาํ
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นํา้ ที่มีท้งั พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่อีกทั้ง ยังเป็ นจุ ดยอดฮิตในการถ่ายภาพนํา้ สีครามเข้ ม ตัด
กับกองหินที่สวยงามตระการตา เพลินเพลินกับปลาใต้ทอ้ งทะเลหลากสายพันธุแ์ ละปะการังอันสวยงาม

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลนั แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อพบกับโลกใต้ ทะเลอันสวยงามกับจุดดํานํา้ ที่ข้ ึนชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ7 หรือ
เกาะบายู ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้ บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเที่ยว
อยู่เสมอ จากนั้น นําท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะ 4 หรือเกาะเมีย่ ง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด
ซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด เช่ น เดินเล่น ถ่ายรูป
หรือดํานํา้ ตื้นได้ ตามอัธยาศัย
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15.30
16.30
เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
07.00 น.
จากนั้น

ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบนํ้าเปลีย่ นเสื้ อผ้า
เดินทางถึงท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบนํ้าเปลีย่ นเสื้ อผ้าจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองภูเก็ต
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารตาทวย
ป่ าตอง เบย์ฮิล หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วัดฉลอง • Ma Doo Bua Cafe’ • วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบิน
นานาชาติภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ
 (เช้า/กลางวัน/-)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม
นําทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีช่ ือเสียงของภูเก็ตถ้ า
ใครมาภูเก็ตจะต้ องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคล
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กลางวัน
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวันจันทร์
แวะคาเฟ่ สุดชิค Ma Doo Bua Cafe’
“มาดูบัว” เป็ นคาเฟ่ ที่มีจุดเด่นทตรงที่
เป็ นสวนบัวสายพันธุบ์ ัววิกตอเรียหรือบัว
กระด้ งซึ่งเป็ นบัวที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ใน
ตระกูลของบัวมีขนาดใหญ่ถงึ 1.5เมตร
มีการตกแต่งคาเฟ่ สไตล์แบบไทย เหมาะ
แก่การหนีความวุ่นวายให้ เราได้ มารื่น
รมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัวและลิ้ม
รสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและ
เครื่องดื่มสไตล์พ้ ืนเมืองฟิ วชั่วนั่นเอง
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จากนั้น

นําท่าน

นําท่าน เดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ
วัดพระทอง ชมความมหัศจรรย์วัด
เก่าแก่ท่มี ีช่ ือเสียงในจังหวัด ภูเก็ต
วัดพระทองตั้งอยู่ในตําบลเทพกษัตรีย์
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง
ห่างจากสะพานสารสิน ประมาณ 25
กม. ประวัติของหลวงพ่อพระผุดและ
วัดพระทองได้ มีการบันทึกและจัด
พิมพ์ โดยพระครูสวุ รรณพุทธาภิบาล
เจ้ าอาวาสวัดพระทอง ไว้ ดังนี้ ใน
ปัจจุบันนี้ ไม่เป็ นวัด ก่อนเป็ นทุ่งกว้ าง
มีนา มีลาํ คลอง มีหญ้ าสําหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้ านชาวเมืองสมัยนั้น
เดิ น ทางถึง ร้า นขายของฝากคุ ณ แม่ จู้ เลือกซื้อของที่ระลึ ก ขึ้นชื่ อของภูเก็ต มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ ง
นํา้ พริกกุ้งเสียบ ขนมเต้ าส่อ และผลิตภัณฑ์ข้ นึ ชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย
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17.30 น.
19.25 น.
20.45 น.

สมควรแก่เวลาออกไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
...........................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ จํานวน ราคาปกติต่อท่ าน

ราคาต่ อท่ าน
รัฐจ่ าย 40%

พักเดีย่ วเพิม่

30 ธ.ค.64

01 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

14,999

9,999

2,000

31 ธ.ค.65

02 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

15,999

10,999

2,000

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

14,999

9,999

2,000

07 ม.ค.65

09 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

12,999

7,999

2,000

14 ม.ค.65

16 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

12,999

7,999

2,000

21 ม.ค.65

23 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

12,999

7,999

2,000

28 ม.ค.65

30 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

12,999

7,999

2,000
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** การันตีต้งั แต่ 8 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ ครบตามจํานวน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม

 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป เป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ ามีความประสงค์ ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ลูกค้ าจะต้ องทําการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
 นํา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไม่ เกิน 20 กก. ถือขึน
้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
 โรงแรมทีพ
่ กั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) กรณีพกั 3 ท่ านจะเป็ นที่นอนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง ไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม

ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งกรุ ณาอ่ านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่ อนทําการจองหากท่ านชําระเงินแล้ วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี
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เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทาง

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

• สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางและชําระค่ ามัดจําทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนการเดินทาง
อย่ างน้ อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่ อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ อาทิ ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พกั ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่ าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน
้ จริ ง อาทิ
ค่ า มั ด จํ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
• ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วน
ั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขอื่น ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่ านขึน
้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสํ าคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทางในการเข้ าร่ วมโครงการทัวร์ เที่ยวไทย

• สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด ก่อนเดินทาง 48 ชม.
• รายการทัวร์ เมื่อชําระเงินเพื่อจองทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก และไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

• ไม่ สามารถเลื่อนหรื อเปลีย่ นแปลงวันเดินทางได้
• โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับลําดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
• รับชําระด้ วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่ านั้น
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• ไม่ สามารถคืนเงินบางส่ วนกรณีที่ไม่ ได้ ร่วมทริปในบางวัน

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

