THGS22 ภูเก็ต พีพ ี มาหยา เกาะไข่ 3D2N APR-MAY’21 VZ START 7999.-

หน ้า 1 จาก 12

บิ นด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ314
VZ301

BKK(สุวรรณภูมิ) – HKT(ภูเก็ต)
HKT(ภูเก็ต) – BKK(สุวรรณภูมิ)

07.00 – 08.30
13.25 – 14.55

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานภูเก็ต – วัดพระทอง – MA DOO BUA CAFE’ – วัดฉลอง
– พระใหญ่ ภูเก็ต– แหลมพรหมเทพ – ถ่ายรูปย่านเมืองเก่า PHUKET OLD TOWN
(B/L/-)
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET
JET) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เที่ยวบินที่
VZ314
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยูก่ บั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋าหรืออัพที่ นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จา่ ย) แต่สามารถถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
09.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
---------------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว -------------------------------เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนูติ่มซา)
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ชี ่อื เสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัด
พระผุด” มาจากทีว่ ดั แห่งนี้มพี ระพุทธรูปที่โผล่จากพืน้ ดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ. พระเจ้าปะดุง แม่ทพั พม่า ยกพล
มาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามทีจ่ ะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องล้มเลิก
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นาท่านเช็คอินคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่ แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมืองภูเก็ต เด็ด..!! ตรงทีส่ ระ
บัว “บัววิกตอเรีย” มีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับบรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพกับบัวสีเขียวสดใสมากมายหลายมุม
เรียกได้วา่ ถูกใจเหล่าบรรดาคนทีช่ อบถ่ายภาพเช็คอินลงโชเชียลอย่างแน่นอน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองของภู เก็ต ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 19 เป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ุดในจังหวัดภูเก็ต นาท่านแวะนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง ผูก้ ่อตัง้ วัด
ฉลอง เพื่อเป็ นสิรมิ งคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทัง้ สองเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากมีชอ่ื เสียงทางด้านการปรุง
ยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กบั พวกชาวจีน (อัง้ ยี่) กรรมกรเหมืองแร่ท่ไี ด้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปี พ .ศ.
2419 เป็ นวัดทีม่ คี วามสวยงาม มีมหาธาตุเจดียท์ ป่ี ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า มีงดงามอย่างยิง่
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นาท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่ งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ท่เี ขานาคเกิด เลยจากวัด
ฉลองไปไม่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสาคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสันติ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิง่ มงคลเอกนาคคีรี สาเร็จได้ดว้ ย การ
ร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทอ่ี าศัยอยู่ในประเทศไทย
นาท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ เป็ นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร มี
ลักษณะเป็ นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ทอ้ งทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลทีข่ น้ึ แทรกอยู่เรียงรายตามต้นหญ้าที่
พัดพลิว้ ด้านขวาเป็ นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็ นหาดเล็กๆ อิสระถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย
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พาท่านเดินทางไปเช็คอินสวยๆที่ PHUKET OLD TOWN ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกสี
หลากหลายสีสนั ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลังไหลเข้
่
า
มาในภู เก็ตเพื่อทาเหมืองแร่ ทาให้เกิดเป็ นตึกที่มีการผสมผสานทัง้ ฝั ง่ ตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคาร
สวยๆ ทีค่ วรไปก็มมี ากมาย และทีห่ า้ มพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาทีต่ งั ้ ตระหง่านสวยงามนันเอง
่
โดยย่านเมือง
เก่านี้จะสวยงามทัง้ กลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอัน
เป็ นเสน่หท์ างประวัตศิ าสตร์ของเมืองภูเก็ต
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ค่า

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า

DAY2 SPEED BOAT ทัวร์เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – เกาะไข่

(B/L/-)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่ นแทน)
07.30 รถรับท่านจากโรงแรมไปยังท่าเรือ
10.00 เดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพเี ลย์ เพลิดเพลินกับการดาน้ าดูปะการังทีห่ น้าอ่าวมาหยา และปิ
เละ ลากูน ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามตามธรรมชาติของอ่าวโล๊ะซามะ ถ้าไวกิง้
เทีย่ ง รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเกาะพีพีดอน
เช้า
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14.00 ออกเดินทางถึงอ่าวลิง และเพลิดเพลินกับจุดดาน้ าอีกจุดทีส่ วยงาม
15.30 นาลูกค้าแวะชมเกาะไข่นอก เพื่อชมความสวยงามของทะเลเกาะไข่ และเล่นน้ าตามชายหาด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
17.30 เดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือ พร้อมนาท่านกลับทีพ่ กั โดยสวัสดิภาพ
ค่า อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : แพคเกจการดาน้ าชมความสวยงามของปะการัง ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม กรณี
ไม่สามารถดาน้ าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี
เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้ หมด และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า

DAY3 หาดป่ าตอง – ท่าอากาศยานภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ในกรณี ที่โรงแรมไม่เปิ ดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถิ่ นแทน)

อิสระท่องเที่ ยวตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระในการท่องเทีย่ วหาดป่ าตอง หรือทากิจกกรมต่างๆในโรงแรมได้
ตามอัธยาศัยอาทิเช่น ว่ายน้ า ฟิ ตเนต สปา
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ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
13.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เทีย่ วบินที่ VZ301
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยูก่ บั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้ าหนักกระเป๋าหรืออัพที่ นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
14.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
ราคาผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
8,999
2,000
05 – 07 เมษายน 2564
7,999
2,000
07 – 09 เมษายน 2564
7,999
2,000
19 – 21 เมษายน 2564
7,999
2,000
21 – 23 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
28 – 30 เมษายน 2564
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564
04 – 06 พฤษภาคม 2564
07 – 09 พฤษภาคม 2564
12 – 14 พฤษภาคม 2564
17 – 19 พฤษภาคม 2564

7,999
7,999
8,999
8,999
8,999

7,999
7,999
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
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**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
์
7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน สูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
ง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี ั ่งจากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
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หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภู มิอากาศ เหตุการณ์ท าง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
์
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน่ ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
์
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิ น อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ
เรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
์
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษั ทไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
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- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่องจากร้า นอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีท่ีโ ปรแกรมมีท่พี กั บริษัท ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้ องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือ กที่นงั ่ บนเครื่อ งบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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