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รหสัทวัร ์AD11-02 

 

บนิดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ท  (VZ) :  สวุรรณภูม ิ- ภูเก็ต - สวุรรณภูม ิ

VZ300 

VZ314 

(BKK) สวุรรณภมู ิ- (HKT) ภเูก็ต 06.15-07.45 

07.00-08.30  
VZ311 
VZ313 

(HKT) ภเูก็ต - (BKK) สวุรรณภมู ิ 20.00-21.30 
22.00-23.30 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระ คูล่ะ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งท่านละ 7 กโิลกรัม 

หมายเหต:ุ สายการบนิและไฟสบ์นิจะแจง้ไดต้อ่เมือ่กรุป๊คอนเฟรมิออกเดนิทาง 

และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจั้ดทีน่ั่งเท่านัน้ 
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วนัแรก     สุวรรณภูม ิ - ภูเก็ต – ลอ่งอา่วพงังา – เขาตะปู - เสม็ดนางซ ี– เขาหลกั        
                                                                                                         อาหาร ... / เทีย่ง / เย็น 

04.00 น. เช็คอนิดว้ยตวัทา่นเอง ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจ็ท อาคารขาออก  

ช ัน้ 4 เช็คอนิทร์บับอรด์ดิง้ และโหลดสมัภาระ 
(โหลดสมัภาระไดคู้ล่ะไมเ่กนิ 20 กก. โดยการจบัคู่

โหลด) 

 

06.15 น. 
 
07.45 น. 

ออกเดนิทางจากท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่สนามบนิ
นานาชาตภิเูก็ต โดยเทีย่วบนิที ่VZ300 
เดนิทางถงึสนามบนิภเูก็ต เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 

 

07.00 น. 

 
08.30 น. 

ออกเดนิทางจากท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่สนามบนิ

นานาชาตภิเูก็ต โดยเทีย่วบนิที ่VZ314 
เดนิทางถงึสนามบนิภเูก็ต เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับคณะ 

 

 หลังคณะรับสัมภาระและพรอ้มเพรยีงแลว้น าทุกท่าน

ออกเดนิทางสู ่จ.พังงา  
จากนัน้น าท่านสูท่่าเรอืเพือ่ ลงเรอืทอ่งเทีย่ว ลอ่งอา่ว
พงังา ชมธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ของป่าโกงกาง  

ประกอบดว้ยภเูขาหนิปนูรปูร่างแปลกตา ชมความงาม
อันน่าพศิวงของ เขาตะป ูเขาพงิกนั (James Bond 

Island)  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 น าท่านขึน้สู ่จุดชมววิเสม็ดนางช ี เป็นแหลง่
ท่องเทีย่ว Unseen อกีแหง่ของจังหวัดพังงา  กับความ

สวยงามทีถู่กกลา่วขานกันวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของจังหวัดพังงา ซึง่ยงัมนัีกทอ่งเทีย่วอกี

จ านวนมากทีห่วังจะมาชืน่ชม และซมึซับกบับรรยากาศ
ภาพความสวยงามมุมสงูของอา่วพังงา 

 
 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่ขาหลัก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 จากนัน้น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KHAOLAK 
ORCHID  BEACH RESORT เขาหลัก  หรอื

เทยีบเท่าอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง  เขาหลกั- ตะก ัว่ป่า - อนุสรณส์ถานสนึาม ิเรอื ต.813 -  วดัเทสกธ์รรมนาวา (วดัทา่
ไทร) ภูเก็ต –  เรอืยอรช์ Sunset                                                      อาหาร เชา้ / เทีย่ง / เย็น 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  



 
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AD11-02  

08.00 น. 
 

 

น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงตะกั่วป่า (ตะโกลา) เมอืง
ประวัตศิาสตรท์ีแ่ฝงไวด้ว้ยความ คลาสสคิ ในอดตีเป็น

เมอืงท่าทีส่ าคัญของชายฝ่ังอันดามนั ตัง้แตยุ่คตน้
รัตนโกสนิทร ์มกีารแลกเปลีย่นและผสมผสานวัฒนธรรม
ทัง้ของจนี อนิเดยี และอาหรับ น าคณะเทีย่วชม  

-เชญิท่านเกบ็ภาพ สะพานเหล็กโคกขนนุ หรอื พาน
บุญสง่ ทอดยาวราว 200 เมตร ใหเ้ป็นทีสั่ญจรของ

คนงานสมัยยุคท าเหมอืงจนถงึปัจจุบัน ถงึแมว้า่เหมอืง
จะเลกิกจิการไปแลว้สะพานนี้ก็ยังมชีาวบา้นใชใ้นการ

สัญจรอยู่ ตามประวัตบิอกวา่ บรษัิท จุต ิบญุสงู บรษัิท 
จุต ิบญุสงู โคกขนุน จ ากัดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2511 จาก
เหล็กเรอืขดุแร่ เพือ่ใหค้วามสะดวกแกค่นงานและ

ประชาชน กอ่นหยุดกจิการไป 

 

 -พรอ้มเดนิชม  ถนนสายวฒันธรรมเมอืงตะก ัว่ป่า  
ชมตกึเกา่ชโิน-โปรตกุสีกันทีบ่รเิวณถนนศรตีะกั่วป่า ที่

ความเกา่แกบ่วกกับความงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์  เชญิ
สัมผัสงานศลิปะทีเ่รยีกวา่ สตรทีอารต์ (Street Art)โดย
ผมีอืชาวตะกั่วป่า อยู่ตามผนังก าแพงตลอดถนน  คน

ชอบเซลฟ่ีรับรองวา่จะไดส้นุกสนานกับสตรทีอารท์ไม่
แพท้ีใ่ด  

 น าท่านเทีย่วชม อนุสรณ์สถานสนึาม ิเรอื ต.813 เรอื

ล านี้เป็นเรอืในหน่วยงานกรมต ารวจ เป็นเรอืตรวจการณ์ 
813 หรอืทีค่นทั่วไปในนาม ต.813 จุดประสงคห์ลักใน
การปฏบิัตหินา้ที ่คอื ถวายความปลอดภัย และรักษา

ความปลอดภัยบคุคลส าคัญทางน ้า รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ ความ

มั่นคงของรัฐ สิง่แวดลอ้ม สบืสวนสอบสวน ป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม  

 จากนัน้แวะชม วดัเทสกธ์รรมนาวา (วดัทา่ไทร) เป็น
วัดทีโ่ดดเดน่ดว้ยอโุบสถ ไมสั้กหลงังาม รมิทะเลบรเิวณ

หาดชายทะเลท่าไทรท่ามกลางป่าสนชายฝ่ังทะเลใน
บรรยากาศร่มรืน่ โบสถไ์มสั้กวัดท่าไทรเป็นอาคารทรง

ไทย โดยเฉพาะทีบ่านหนา้ตา่งนัน้โดดเดน่ไปดว้ยงาน
แกะสลักอันออ่นชอ้ย 

 
13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่ขา้สู ่จงัหวดัภูเก็ต 
เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย เป็นเกาะเพยีง

แหง่เดยีวในประเทศไทยทีม่สีถานะเป็นจังหวัด ภเูก็ต 
ไดช้ือ่วา่เป็น ดนิแดนแหง่ไขม่กุอันดามนั เคยเป็น

ดนิแดนทีรุ่่งโรจน์และมคีวามมัง่คั่งจากการท าเหมอืงแร่
ดบีกุ ภเูก็ตมแีร่ดบีกุมากทีส่ดุในประเทศไทย ซึง่การขดุ

แร่ดบีกุทีภ่เูกต็ มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 500 ปีมาแลว้
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มนตเ์สน่หข์องภเูก็ตอยู่ที ่ตัวเกาะทีม่ลีักษณะเวา้เป็น
อา่วไปทั่วเกาะ ซึง่ท าใหเ้กดิชายหาดทีส่วยงามมากมาย 

16.00 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืฉลอง จังหวัดภเูก็ต   

16.30 น. ลงเรอืยอรช์มุง่หนา้สูแ่หลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศ
ความสวยงามของทอ้งทะเลยามเย็น 

 

17.50 น. ลอ่งเรอืผ่านจุดชมววิอา่วยะนุย้  

18.00 น. ลอ่งเรอืไปยงัแหลมกระทงิพรอ้มชมพระอาทติยต์ก 

 
ค า่ รับประทานอาหารบนเรอื สเต็กไก ่และ Set Sashimi 

พรอ้มไวน ์กับพักผ่อนกับบรรยากาศสดุโรแมนตคิ 
พรอ้มชมพระอาทติยต์กที ่สวยงามทีส่ดุในประเทศไทย 

 
19.45 น. เดนิทางถงึท่าเรอือา่วฉลอง  

 จากนัน้ น าคณะกลับเขา้สูท่ีพั่ก SUNSET BEACH 
RESORT หรอืเทยีบเท่าอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่าม  จุดชมววิ3 อา่ว – จุดชมววิกงัหนัลม -  แหลมพรหมเทพ -  วดัฉลอง - Phuket old 

town  - รา้นของฝาก - สนามบนิภูเก็ต – สนามบนิสุวรรณภูม ิ              อาหาร เชา้ / เทีย่ง / ... 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

 น าคณะไปชม จุดชมววิ3 อา่ว ซึง่คณะจะเห็นชายหาด
กะรน กะตะ กะตะนอ้ย อันสวยงามและทะเลทีก่วา้ง

ใหญ่จนสดุขอบฟ้า 
ตอ่ดว้ย จุดชมววิกงัหนัลม Windmill Viewpoint 

เป็นจุดตัง้อยูใ่นบรเิวณทีม่กีารผลติกระแส 
ไฟ้ฟ้าจากกังหันลม และตัง้อยู่บนเนนิเขาระหวา่งหาดยะ
นุย้และหาดในหาน เป็นหนึง่ในจุดชมพระ 

อาทติยต์กทีส่วยแหง่หนึง่ของเกาะภเูกต็ จุดชมววิทีน่ี่
สามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ 

จากนัน้มุ่งหนา้สู ่จุดชมววิ แหลมพรหมเทพ เป็น
แหลมทีอ่ยู่ตอนใตส้ดุของจังหวัดภเูก็ต ม ี
ทัศนียภาพทีส่วยงาม และเป็นจุดชมววิทีไ่ดร้ับความ

นยิม เป็นทีต่ัง้ของประภาคารกาญจนาภเิษก 
 สดุปลายของแหลมพรหมเทพ มชีือ่วา่แหลมเจา้ 

บรเิวณตัวแหลมซึง่ ยืน่ออกไปในทะเล 
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11.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัฉลอง หรอื วัดไชยธาราราม เป็น
วัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดภเูก็ต กอ่สรา้งขึน้ในชว่งตน้

ศตวรรษที ่19 เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดภเูก็ต น า
ท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแชม่และหลวงพ่อชว่งผู ้

กอ่ตัง้วัดฉลอง เพือ่เป็นสริมิงคล ชาวบา้นเลือ่มใสและ
ศรัทธาหลวงพ่อทัง้สองเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากมชีือ่เสยีง

ทางดา้นการปรุงยาสมุนไพร และชว่ยเหลอืชาวภเูก็ต
ตอ่สูก้ับพวกชาวจนี (อัง้ยี)่ กรรมกรเหมอืงแร่ทีไ่ดก้อ่
เหตจุลาจลในชว่งปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดทีม่คีวามสวยงาม 

มมีหาธาตเุจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตขุอง
พระพุทธเจา้ มงีดงามเป็นอย่างยิง่ 

 
 

 น าท่านเดนิทางไปถ่ายรูป เช็คอนิสวยๆที ่ Phuket 
old town  ย่านเมอืงเกา่ภเูก็ต สดุคลาสสคิ  
ชมตกึชโินโปตกุสี หลากหลายสสัีน ชมอาคารบา้นเรอืน 

ตกึสวยๆ ซึง่ตกึเหลา่นี้ถูกสรา้งในสมัยที ่
ชาวจนีและชาวตะวันตกหลั่งไหลเขา้มาในภเูก็ตเพือ่ท า

เหมอืงแร ่ท าใหเ้กดิเป็นตกึทีม่กีาร 
ผสมผสานทัง้ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกอยา่งลงตัว 
อาคารสวยๆ ทีค่วรไปก็มมีากมาย และทีห่า้ม 

พลาดคอืไปถ่ายรูปกับหอนาฬกิาทีต่ัง้ตระหง่านสวยงาม
น่ันเอง โดยย่านเมอืงเกา่นี้จะสวยงามทัง้ 

กลางวันและกลางคนื ใหท้่านเดนิเลน่ถ่ายรปูอาคาร
บา้นเรอืนสวยๆ การเดนิชมย่านเมอืงเกา่อันเป็น 

เสน่หท์างประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต ถัดมาเป็น ถนน
ดบีกุ ซึง่เป็นถนนทีข่นานไปกับถนนถลาง 
และถนนกระบี ่เป็นทีต่ัง้ของบา้นเรอืนและตกึแถวเกา่แก่

ทีเ่รยีงรายไปตามสองฝ่ังถนน ส าหรับคนที ่
หลงใหลในความสวยคลาสสคิของอาคารสไตลโ์ค

โลเนียล จะไดเ้ห็นทัง้ลวดลายปนูปั้น ขอบประต ู 
หนา้ตา่ง ชอ่งลม บานประต ูซึง่เป็นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของย่านเมอืงเกา่ภเูก็ต  
บรรยากาศของถนนดบีกุโดยรวมๆ อาจจะดไูม่หวอืหวา 
แตบ่นถนนเสน้นี้มทีีน่่าเทีย่วรา้นน่ารกัใหแ้วะ 
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น่ังพักและถ่ายรูปตลอดสองฝ่ังถนน ถัดมาสู ่ถนน
เยาวราช ศนูยร์วมของอาหารคาวหวานไวใ้นย่าน 

เดยีวกันถนนเสน้นี้จะไดสั้มผัสกับความหลากหลาย ของ
ตกึชโินโปรตกุสีทีห่าดไูดย้าก ถัดออกมา 
ผ่าน ซอยรมณีย ์ซอยเล็กๆ มอีาคารสสัีนสดใสหลากส ี

ทัง้ชมพู เหลอืง น ้าเงนิ เหมาะกับการ 
ถ่ายภาพ 

 น าท่านแวะซือ้ของฝากกันที ่รา้นคุณแมจู่ ้ของฝาก

เมอืงภเูก็ต มขีองฝากขึน้ชือ่มากมายหลายอย่าง เชน่ 
น ้าพรกิกุง้เสยีบต าสด,แกงไตปลา,ขนมเตา้สอ้ เป็นตน้ 
ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

20.00 น. เช็คอนิทเ์คา้นเตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจ็ท พรอ้ม

โหลดสัมภาระคูล่ะ 20 กก.  
ถอืขึน้เครือ่งไดท้่านละ 7 กก. 

 

22.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิภเูก็ต สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

โดยเทีย่วบนิที ่VZ313 

 

23.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

☺“สิน้สดุการเดนิทาง เต็มอิม่ดว้ยประสบการณ์และความประทับใจ”☺ 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์

ในการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
 

 
 

 
 

ภูเก็ต พงังา 3 วนั 2 คนื 
ล่องอา่วพงังา เรอืยอรช์ Sunset                                                       

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก  

2 - 10 ขวบ 
พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

13-15 สงิหาคม 2564 10,999.- 10,999.- 2,000.- 

27-29 สงิหาคม 2564 9,999.- 9,999.- 2,000.- 
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เง ือ่นไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน  **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **  
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ  ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่น าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง กโิลกรั7 ม และน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง คูล่ะ 20 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2- 3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
• คา่รถน าเทีย่วทอ้งถิน่ ตามรายการ 
• ไกดท์อ้งถิน่คอยดแูลคณะ รับ-สง่ สนามบนิภเูก็ต 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
• คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ

ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณ ีตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถ
ส่ังซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 
• คา่ทปิพนักงานขับรถหรอืทมีงานไกด ์300 บาท  
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่่าย 

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 5,000 บาท /ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างน ้ อย 20 วัน 

)การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง  (  
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15- 29 วัน  ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

)ถา้มี(  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า  15  วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิ ของบรษัิททัวร์ คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ )ถา้

มี(  
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า8-9  ท่าน / รถตู ้1 คัน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้
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• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย
การบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูก
ท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่า
น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• รับจองเฉพาะผูท้ี่ไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ - 19 ครบ 2 เข็ม หรอืครบโดสตามจ านวนวัคซนีแต่ละชนิด 

หรอืไดร้ับวัคซนีชนิด AstraZeneca จ านวน 1 เข็ม หรอืผูท้ีห่ายจากอาการป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรัส
โควดิ-19 มาแลว้ไม่เกนิ 90 วัน หรอืไดร้ับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ยวธิกีาร RT-PCR หรือวธิีการ 
Antigen Rapid Test ไม่เกนิ 7 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับการตรวจ ผูใ้ดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐาน
อย่างหนึง่อย่างใด จะถูกปฏเิสธการเดนิทางโดยสายการบนิ ทัง้นี้ เด็กอายุไม่เกนิ 5 ปี จะไดร้ับการยกเวน้ 

 
 

 

 


