วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - สนามบินภูเก็ต -ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต วั- ดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี -ตลาดนัดชิลวา

04.00 น.
06.15 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
จัดที่นั่งแบบ 3 - 3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง
และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ําหนักต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิ**น

07.45 น.

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซํา
นําท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนว
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ สไตล์ชิโนโปรตุกีส (ไชน่า+โปรตุเกส)
ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 150
เมตร ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตก
หลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทําเหมืองแร่ ทําให้เกิดเป็นตึกที่มี
การผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ
“วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยว
นิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการ
รักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอม
ไทยบารมีประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นําท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรเป็
ี นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร
ความสูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า ประดิษฐาน ณ พุทธ
อุทยานยอดเขานาคเกิด ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุ ทธรูปประจําเมืองภูเก็ต

จากนั้นนําท่านอิสระเพลิดเพลิน ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะที่นี้มีครบครันทั้งของกิน ของใช้ ร้านอาหาร รวมถึงเวที
แสดงดนตรีสด เรียกได้ว่ามาที่นี่ ชิล ลลล..!!! สมชื่อหรือใครที่เป็นคอเบียร์ ที่นี้ก็มีโซนร้านเบียร์สดเปิดให้บริการด้วยเช่นกัน
ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NAMAKA RESORT KAMALA ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันสอง

Rock Beach Swing - จุดชมวิวกังหันลม -แหลมพรหมเทพ - ท่าเรือราไวย์ - ล่องเรือใบคาตามารัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Rock Beach Swing ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหาดกะรน อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพริมทะเลแห่งใหม่ล่าสุด ที่มีมุมให้ถ่ายภาพ
มากมาย เหมือนกับยกบาหลีมาอยู่ที่ภูเก็ต ทั้งรังนกสไตล์บาหลี แปลชิงช้า โซฟา แปลริมชายหาด รวมทั้งโซฟาไม้แบบอลังการ และมุมไฮไลท์
บันไดสวรรค์สีขาวริมทะเล ** ราคาทัวร์นี้รวมค่าบริการเข้าชมแล้ว พร้อมน้ําดื่มท่านละ1 ขวด **

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สําหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของ
เกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม. มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียง
รายตามต้นหญ้าที่พัดพลิ้ว ด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ
นําท่านเดินทางไปสู่ ท่าเรือราไวย์ ระหว่างรอขึ้นเรืออิสระทุกท่านตาอัธยาศัย หรือเก็บภาพความประทับใจบริเวณท่าเรือ

16.00 น.

เดินทางออกจากท่าเรือราไวย์ล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะบอน และ เกาะแก้วใหญ่

** พิเศษ!! บริการไวน์ให้ท่านละ1 แก้ว พร้อมของทานเล่นระหว่างการล่องเรือ**

17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.

เดินทางมาถึง แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกและล่องเรือไปชมทิวทัศน์ เกาะมัน หาดยะนุ้ย และ หาดในหาน
เดินทางออกจากแหลมพรหมเทพกลับไปยังท่าเรือราไวย์ พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศดีๆบนเรือใบ
เดินทางถึงท่าเรือราไวย์

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม NAMAKA RESORT KAMALA ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันสาม

ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ําพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์
หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่
วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ. พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระ
ผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือ ขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องล้มเลิก ในวัดพระทอง นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดแล้วยังมี
พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์การทําเหมืองแร่ รองเท้าขอ ง
ชาวจีนในสมัยก่อน
หลังจากนั้นนําทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัว
วิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนี
ความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติ
ของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นําทุกท่า นอิสระ
เก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย
พร้อมอิสระอาหารกลางวัน

18.30 น.
20.00 น.

บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคาผู้ใหญ่ /
เด็กมีเตียง
พัก 2-3 ท่าน

ราคาผู้ใหญ่ /
เด็กไม่มีเตียง
พัก 2-3 ท่าน

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

05 – 07 พฤศจิกายน 2563

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ส) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

7,999

6,999

5,999

1,500

06 – 08 พฤศจิกายน 2563

(ศ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(อา) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

07 – 09 พฤศจิกายน 2563

(ส) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(จ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

12 – 14 พฤศจิกายน 2563

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ส) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

7,999

6,999

5,999

1,500

13 – 15 พฤศจิกายน 2563

(ศ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(อา) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

14 – 16 พฤศจิกายน 2563

(ส) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(จ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

18 – 20 พฤศจิกายน 2563
(วันหยุดชดเชย)

(พ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ศ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

19 – 21 พฤศจิกายน 2563
(วันหยุดชดเชย)

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ส) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

9,999

8,999

7,999

1,500

21 – 23 พฤศจิกายน 2563
(วันหยุดชดเชย)

(ส) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(จ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

9,999

8,999

7,999

1,500

22 – 24 พฤศจิกายน 2563
(วันหยุดชดเชย)

(อา) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(อ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

26 – 28 พฤศจิกายน 2563

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ส) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

27 – 29 พฤศจิกายน 2563

(ศ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(อา) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

28 – 30 พฤศจิกายน 2563

(ส) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(จ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

1,500

03 – 05 ธันวาคม 2563
(วันพ่อแห่ง ชาติ)

(พฤ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ส) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

2,000

08 – 10 ธันวาคม 2563
(วันรัฐธรรมนูญ)

(อ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(พฤ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

2,000

09 – 11 ธันวาคม 2563
(วันรัฐธรรมนูญ)

(พ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(ศ) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

8,999

7,999

6,999

2,000

17 – 19 ธันวาคม 2563

(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 ธันวาคม 2563

(ศ) VZ300 BKK-HKT 06.15 – 07.45
(อา) VZ309 HKT-BKK 18.30 – 20.00

9,999

8,999

7,999

2,000

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นําเที่ยวท่านละ300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** สําหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทําการจองใดๆทั้งสิ้นราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทําการเช็ค ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทําจองมีราคาปรับจากเดิ
ขึ้น ม **
** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตราค่าบริการนี้รวม









ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถตู้ VIP นําเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม






ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หาย หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นําเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.
3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน เพื่อสํารองที่น**ทั
ั่ง ้งนี้ระยะเวลาในการชําระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสาย
การบินเป็นผู้กําหนด**
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบ
ภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทางในทัวร์นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

2.1

2.2
2.3

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจ อง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิ กการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานา จ หลักฐานการชําระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน ของค่าทัวร์ที่ชําระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน **
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหั กค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1.
2.
3.
4.

ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเ ข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของ
ประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอื่น เป็นต้น

5.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํา กับเท่านั้น

