บินด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3091
FD3022

DMK(ดอนเมือง) – HKT (ภูเก็ต)
HKT (ภูเก็ต) – DMK(ดอนเมือง)

10.00 – 11.25
18.25 – 19.55

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานภูเก็ต - วัดพระใหญ่ – วัดฉลอง – จุดชมวิ วแหลมพรหมเทพ - ป่ า
ตอง
(-/L/D)
08.00 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอย
ให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
10.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3091 ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
11.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ พระพุทธมิ่ งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ท่เี ขานาคเกิด เลยจาก
วัดฉลองไปไม่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่
ได้แ ก่ พระพุ ท ธรูป ปางมารวิช ัย ขนาดใหญ่ เ ห็น ได้ร อบเกาะภู เ ก็ต โดยมีนัย ส าคัญ ใน การก่ อ สร้า งเพื่อ เป็ น
สัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิง่ มงคลเอกนาคคีรี
สาเร็จได้ดว้ ย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทอ่ี าศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณ
มีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะทีว่ ดั พระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพ
ทีส่ วยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

จากนัน้ นาทานเดินทางไปยัง วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ตัง้ อยู่ทต่ี าบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต เป็ นวัดเก่าแก่
คู่บา้ นคู่เมืองภูเก็ต ไม่มบี นั ทึกแน่ชดั ว่าสร้างขึน้ เมื่อใด แต่มชี ่อื ปรากฏในหลักฐานบันทึกรัชกาลที่ 3 และต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเปลี่ยนชื่อเป็ น วัดไชยธาราราม วัดฉลองเป็ นที่
ประดิษฐานรูปหล่อของ "หลวงพ่อแช่ม" หรือ "พระครูวสิ ุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี" สมณะศักดิ ์ทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
จากรัชกาลที่ 5 เมื่อย่างก้าวเข้าไปในอาณาบริเวณของวัดฉลอง ภาพที่เราจะได้เห็นคือแรงศรัทธาจากผู้ค น
มากมาย ทัง้ คนในท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติทห่ี ลังไหลมากราบไหว้
่
สักการะอยู่ไม่ ขาด
สาย ซึง่ เมื่อเข้าสูถ่ งึ เขตวัด สิง่ ทีจ่ ะได้ยนิ อยู่เป็ นระยะๆ คือเสียงจุดประทัดแก้บน
นาทุกท่านชมความงาม ณ จุดชมวิ วแหลมพรหมเทพ จัดเป็ นหนึ่งใน จุดชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดใน
เมืองไทย นอกจากความงามยามดวงตะวันลับฟ้ าแล้ว แหลมพรหมเทพยังมี ประภาคารกาญจนาภิเษก เป็ นอีก
หนึ่งจุดสนใจ ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 50 ปี แล้ว ประภาคารแห่งนี้ยงั ใช้เป็ นเครื่องหมาย
ในการเดินเรือ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตถือเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ สาคัญแห่งท้อง
ทะเลอันดามัน

เย็น

ได้เวลาอันสมควรแกการนาทุกท่านเข้าสู่ หาดป่ าตอง ชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียงมากและเป็ นสถานทีเ่ ทีย่ วในภูเก็ต ซึง่
เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายตลอดทัง้ ปี นอกจากทะเลแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ
มากมาย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

DAY 2 อิ ส ระท่ อ งเที่ ย วตามอัธ ยาศัย – ROCK BEACH - จุ ด ชมวิ ว สามอ่ า ว – ล่ อ งเรื อ ชมพระอาทิ ต ย์ ต ก
(B/-/D)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระในการท่องเทีย่ วหาดป่ าตอง หรือทากิจกกรมต่างๆใน
โรงแรมได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น ว่ายน้า ฟิ ตเนต สปา

บ่าย

16.00
16.30
17.15
17.45
19.00

นาท่านชม ROCK BEACH SWING ชายหาดเล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้กบั จุดชมวิวสามอ่าว
ทีน่ ่ีมมี ุมพักผ่อนหลายมุม รวมถึงมุมถ่ายรูปเยอะมาก ๆ ทัง้ ซุ้มรังนก ซุ้มสีเ่ หลีย่ มพร้อมเบาะนอน ซุ้มนัง่ น่ารัก ๆ
เปลตาข่าย ชิงช้า และไฮไลท์เด็ดเลยคือ บันไดสวรรค์ เป็ นบันไดสีขาวทีท่ อดยาวสูท่ อ้ งฟ้ า

จุดชมวิ วสามอ่าว เป็ นจุดชมวิวทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาทางฝั ง่ ตะวันตก เมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดมาจุดชมวิว
นี้ดว้ ยประการทัง้ ปวง จากจุดชมวิวนี้สามารถมองเห็นวิวหาดกะตะน้อย กะตะ กะรน เป็ นรูปพระจันทร์เสีย้ ว เกาะ
ปู และเห็นแนวภูเขาได้อย่างชัดเจน เห็นการไล่โทนสีของน้ าทะเลตัง้ แต่เขีย วอ่อนบริเวณใกล้ชายหาด และเป็ นสี
น้าเงินเข้มขึน้ เรื่อยๆ ทีต่ งั ้ ของจุดชมวิวสามอ่าว อยู่รมิ ถนน 4233 เส้นทีม่ ุ่งหน้าไปแหลมพรหมเทพ
พร้อมกันที่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
ออกเดินทางล่องเรือคาตามารัน ชมความสวยงามของทะเลอันดามัน
ล่องเรือถีงอ่าวนุ้ย อ่าวโค้ง โอบล้อมด้วยภูเขา ชมความงามของธรรมชาติ
ล่ อ งเรือ ถึงแหลมพรหมเทพ สนานที่ท่ีไ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ น “จุดชมพระอาทิต ย์ตกทีส่ วยทีส่ ุด ” พร้อ ม
รับประทานอาหารค่า เคล้าบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
ล่องเรือกลับท่าเรืออ่าวฉลอง

20.00 ล่องเรือถึงฝัง่ ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมความประทับใจ

นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND MERCURE PATONG, PHUKET หรือเทียบเท่า
DAY 3 หาดกะรน – ภูเก็ตชิ โนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – โกปี๊ เตี ยม – แยกเยาวราช – ซื้อของฝากร้านพร
ทิ พย์ – MA DO BUA CAFÉ - วัดพระผุด - ท่าอากาศยานภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง หาดกะรน เป็ นชายหาดทีย่ าวทีส่ ุดในเกาะภูเก็ต อยู่ถดั จากหาดกะตะไปทางเหนือ มี
เพียงเนินเขาเตีย้ ๆ คันอยู
่ ่เท่านัน้ เหนือชายหาดมีสนทะเลและต้นตาลขึน้ เรียงรายอยู่โดยทัวไป
่ บริเวณหาดมีเม็ด
ทรายทีข่ าวและละเอียดมาก แต่มคี ลื่นลมแรงจึงไม่เป็ นทีน่ ิย มในการเล่นน้ามากนัก

จากนัน้ นาท่านชมความงามของ ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิ โน-โปรตุกีส อาคารรุ่นเก่าในตัวเมืองภูเก็ต ที่
เป็ นทัง้ บ้านเรือน ร้านค้า สถานทีร่ าชการ ธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่เป็ นตึกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัย
เกือ บร้อ ยปี ม าแล้ว ลัก ษณะของตัว อาคารเป็ นการผสมผสานสถาปั ต ยกรรมแบบจีน และยุ โ รป เรีย กว่ า

สถาปั ต ยกรรมแบบ ชิโ น-โปรตุ กีส (CHINOIS POSTUGESS) ซึ่ง ปั จ จุ บัน ทางเทศบาลนครภู เ ก็ต ได้จ ัด ให้มี
เส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชื่นชมอาคารบ้านเรือนและวิถชี วี ติ ของชาวภูเก็ต โดยมี
ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร มีช่วงเส้นทางการเดิน 6 ช่วงย่อย ๆ ถนนบางสายได้รบั การปรับแต่งภูมทิ ศั น์ให้
สวยงามจากการเก็บความรกรุงรังของสายไฟให้ดูเรียบร้อย สะอาดตาเพื่อพาคุณเข้าไปสัมผัสความคลาสสิกของ
ภูเก็ตกันอย่างเต็มอิม่ ให้ท่านอิสระจิบกาแฟโบราณกันที่ร้านโกปี้ เตี่ยม ร้านหาง่ายอยู่ย่านภูเก็ตเมืองเก่า และ
เทีย่ วชมแยกเยาวราช ถนนเส้นนี้มภี าพของในหลวงรัชกาลที่ 9
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
แวะซือ้ ของฝาก ร้านพรทิ พย์ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านเช็คอินคาเฟ่ MA DOO BUA CAFE’ คาเฟ่ แห่งใหม่หน้าตาไฉไล ไม่ไกลจากในเมืองภูเก็ต เด็ด..!! ตรงที่
สระบัว “บัววิกตอเรีย” มีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ กับบรรยากาศสวยๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพกับบัวสีเขียวสดใสมากมาย
หลายมุม เรียกได้ว่าถูกใจเหล่าบรรดาคนทีช่ อบถ่ายภาพเช็คอินลงโชเชียลอย่างแน่นอน

ออกเดินทางสู่ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ชี ่อื เสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทีต่ งั ้ ของวัดพระ
ทองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต เป็ นวัดเก่าแก่ทน่ี ่าสนใจด้วยตานานเรื่องเล่าอันศักดิ ์สิทธิของพระพุ
์
ทธรูป
องค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พน้ ขึน้ มาจากพืน้ ดินเพียงพระเกตุมาลา และผุดขึน้ มาจากพืน้ ดินเดียวครึง่ องค์ อันเป็ นทีม่ าของ
ชื่อ "วัดพระผุด" นันเอง
่

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชีบ เที่ยวบินที่ FD3022 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
18.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
10 – 12 เมษายน 2564
12 – 14 เมษายน 2564

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
12,999
3,000
13,999
3,000
**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง

- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม

-

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน 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 กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี ัง่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ ส ามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
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 ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านั ้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ว นนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
อกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

