FDHKT03 ซุปตาร์..ล่องเรือหารัก(Catamaran yacht)

ภูเก็ต (เกาะเฮ-เกาะราชา) 3 วัน 2 คืน
ซุปตาร์..ล่องเรือหารัก(Catamaran yacht)
กาหนดเดินทาง มีนาคม - มิถนุ ายน 2564

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

FDHKT03 ซุปตาร์..ล่องเรือหารัก(Catamaran yacht)

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
เช้า เที่ยง เย็น
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง –
/
/
พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคีร ี – จุดชมวิวกังหันลม – แหลมพรหมเทพ - เข้าทีพ่ กั
2 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือ Catamaran yacht และ กิจกรรมดาน้ าตืน้ –
/
/
/
เกาะเฮ – เกาะราชา – ชมพระอาทิตย์ตกดิน - เข้าทีพ่ กั
3 Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต – วัดพระผุด – ร้านของฝากคุณแม่จู้ –
/
/
ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าอากาศดอนเมือง
วันเดิ นทาง
12 - 14 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
ราคาไม่รวมตั ๋ว พักเดี่ยว
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
เครื่องบิ น
(จ่ายเพิ่ ม)
(ไม่มีราคาเด็ก)
10,988.7,988.2,200.-

จานวนที่นัง่
9

19 - 21 มีนาคม 2564

10,988.-

7,988.-

2,200.-

9

26 - 28 มีนาคม 2564

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9

04 - 06 เมษายน 2564
วันจักรี
11 - 13 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
12 - 14 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
13 - 15 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
14 - 16 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
15 - 17 เมษายน 2564
วันสงกรานต์
16 - 18 เมษายน 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

13,988.-

10,988.-

2,200.-

9

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

01 – 03 พฤษภาคม 2564
วันแรงงานและวันหยุดชดเชยแรงงาน
14 – 16 พฤษภาคม 2564

12,988.-

9,988.-

2,200.-

9

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9

28 – 30 พฤษภาคม 2564

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9

11 - 13 มิ ถนุ ายน 2564

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9
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18 - 20 มิ ถนุ ายน 2564

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9

25 - 27 มิ ถนุ ายน 2564

11,988.-

8,988.-

2,200.-

9

วันแรก
05.30 น.

07.35 น.

09.00 น.

เที่ยง

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานภูเก็ต – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง –
พระพุทธมิ่ งมงคลเอกนาคีรี – จุดชมวิ วกังหันลม – แหลมพรหมเทพ - เข้าที่พกั
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู
9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนาท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อ เวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่
ทันเวลานัดหมาย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ ***
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย สายการบิ นแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบิ นที่ FD 3029 (ใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
15 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั การประกาศ
จากทางสายการบิน***
เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานภูเก็ต มัค คุ เ ทศก์จ ะถือ ป้ า ยรอรับ คณะด้า นนอก จากนัน้ น าท่ า น
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิ โนยูโรเปี่ ยน (ชิ โนโปรตุกีส) ที่ม ี
อาคารบ้านเรือนเป็ นสถาปั ตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชโิ นโปตุกสี ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง
สถาปั ตยกรรมโปรตุเกสและจีน ด้วยสภาพบ้านเรือนที่มรี ูปทรงและสีสนั แปลกตานี้ ทาให้ท่านได้
ความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นยุคเก่า

นาท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราม เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงของภูเก็ต ซึง่
นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ซึ่งมีความเชื่อในเรื่อ งของการรักษาโรค
นอกจากนี้ ว ัด ฉลองแห่ ง นี้ ย ัง เป็ นที่ต ัง้ ของ พระมหาธาตุ เ จดีย์พ ระจอมไทยบารมี ที่เ ป็ นที่
ประดิษฐาน พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ทีอ่ นั เชิญมามาจากประเทศศรีลงั กา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมิ ชลิ นไกด์ (มือ้ ที่ 1 )
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บ่าย

เย็น
ที่พกั
วันที่สอง
เช้า
07.00 น.
08.30 น.
09.00 น.

นาท่านสักการะ พระพุทธมิ่ งมงคลเอกนาคีรี หรือ พระใหญ่ภเู ก็ต ประดิษฐานอยู่ทเ่ี ขานาคเกิด เลย
จากวัดฉลองไปไม่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่น
ของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสาคัญใน
การก่อสร้างเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้าง
พระพุทธรูปมิง่ มงคลเอกนาคคีร ี สาเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติท่อี าศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้
เคารพสักการะทีว่ ดั พระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
นาท่านชม จุดชมวิ วกังหันลม เป็ นจุดชมวิวที่สวยติดอันดับต้นๆในทางใต้ของภูเก็ต อยู่ไม่ไกล
จากแหลมพรหมเทพ ระหว่างหาดยะนุ้ ยแ ละหาดใน
หาน ทีน่ ่ีมวี วิ ทีส่ วยอากาศดีและเป็ นแลนมาร์คทีอ่ กี 1จุด
จุ ด ชมวิว เล็ ก ๆ มีกัง หัน สีข าวสู ง ได้ ฟิ ลเหมือ นอยู่
ต่างประเทศ นาท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ทีต่ งั ้
อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตและเป็ นจุดชมวิวทีเ่ ห็นพระ
อาทิตย์ตกไวที่สุดและได้ช่อื ว่า เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ท่ี
สวยทีส่ ุดของประเทศไทย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 2 )
โรงแรมที่พกั The Nature Phuket หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง - ล่องเรือ Catamaran yacht และ กิ จกรรมดาน้าตื้น – เกาะเฮ –
เกาะราชา – ชมพระอาทิ ตย์ตกดิ น - เข้าที่พกั
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มือ้ ที่ 3 )
เดินทางสู่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ออกจาก ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มุง่ หน้าสู่ เกาะเฮ โดย เรือยอร์ชคาตามารัน
เดินทางถึง เกาะเฮ หรือ คอรัลไอซ์แลนด์ เป็ นเกาะทีม่ หี าดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ าตื้น
ที่ยงั อุดมสมบูรณ์ น้ าทะเลใส มองเห็นฝูงปลา
แหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น้ าที่อ ยู่ท างด้า น
ตะวัน ตก มีป ะการัง สมอง ปะการัง ผัก กาด
ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็ น แนวยาว
และเหล่ า ปลาน้ อ ยใหญ่ หลากสีส ัน สวยงาม
เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสิน
สมุทร สามารถ ดาน้ าแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดาน้ าและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่
สวยงาม ด้านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด น้าทะเลใส ก็เหมาะแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการความ
เป็ นส่วนตัว นาท่านสนุกกับกิ จกรรมดาน้า ชมปะการังและปลาใต้ทอ้ งทะเล
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10.00 น.

ให้ท่านได้พ กั ผ่ อ นตามอัธยาศัยบนชายหาด อาทิ นอนอาบแดด ว่ายน้ า หรือ จะเลือ กสนุ กกับ
กิจ กรรมกีฬ าทางน้ า อาทิ ด าน้ า ลึก , Sea walker, Parasailing และ Banana boat **กิจ กรรม
ดังกล่าวมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ **

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือยอร์ชคาตามารัน (มือ้ ที่ 4 )
นาท่านเดินทางถึง เกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมดาน้ าตื้น ดูปะการังหลากสีสนั ชมปลา
สวยงาม จากนัน้ ขึน้ เกาะราชา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะ
นาท่านออกเดินทางจาก เกาะราชา ระหว่างทางบริ การอาหารว่าง ขนมและผลไม้
สนุกกับ กิ จกรรมตกปลา พร้อมกับ ชมพระอาทิ ตย์ตกดิ น พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ
เดินทางกลับ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 5)
โรงแรมที่พกั The Nature Phuket หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต – วัดพระผุด – ร้านของฝากคุณแม่จู้ – ท่ าอากาศ
ยานภูเก็ต - ท่าอากาศดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่ พกั (มือ้ ที่ 6)
นาท่านแวะถ่ายรูปสวยๆที่ Ma Doo Bua Cafe' l มา ดู บัว ภูเก็ต คาเฟ่ สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่ม ี
จุดเด่นเป็ นสวนบัวหลวงสายพันธุว์ คิ ตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึง่ เป็ นบัวทีม่ ขี นาดใหญ่และสีสนั งดงาม
เมือ่ นามารวมเข้ากับการตกแต่งของทางร้าน และบรรยากาศรอบ ๆ จึงเป็ นคาเฟ่ แนวใหม่ทเ่ี หมาะ
มาก ๆ กับการเก็บภาพสวย ๆ

16.00 น.
18.00 น.
18.30 น.
เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

นาท่านชมความมหัศ จรรย์ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ชี ่อื เสียงวัดหนึ่งใน
จังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง ตัง้ อยู่ในตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทางห่าง
จากสะพานสารสิน ประมาณ 25 กม. ประวัตขิ องหลวงพ่อพระผุดและวัดพระทองได้มกี ารบันทึก
และจัดพิมพ์โดยพระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระทอง ไว้ดงั นี้ ความเป็ นมาของประวัติ
พระผุดและวัดพระทองนัน้ เดิมทีสถานทีท่ ต่ี งั ้ วัด อยู่ในปั จจุบนั นี้ ไม่เป็ นวัดมาก่อนเป็ นทุ่งกว้าง มี
นา มีลาคลอง มีหญ้าสาหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้านชาวเมืองถลางในสมัยนัน้
ชาวบ้านเรียกทุ่งนานี้ว่า ทุ่งนาใน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 7)
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บ่าย

18.25 น.
19.55 น.

นาท่านแวะซือ้ ของฝาก ณ ร้านของฝากคุณแม่จู้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของฝากและของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย ครัวแม่จมู้ สี นิ ค้ามากมายได้แก่ น้ าพริกภูเก็ต อาหารขบเคี้ยว ขนมพื้นเมือง ผลไม้
อบแห้ง และสินค้าแนะนาคือ น้าพริกกุง้ เสียบ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รบั การการันตีคุณภาพ
ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดย สายการบิ นแอร์เอเชี ย (FD) เที่ ยวบิ นที่
FD3022 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสดุ วิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ
บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ทีน่ งเป็
ั ่ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 น้าหนักสัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้าหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน
 ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ ว ตามรายการทีร่ ะบุ
 ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 800 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 8 ท่าน
- กรณี ที่ผ้รู ่วมเดิ นทางไม่ถึง 8 ท่ าน และประสงค์ที่จะเดิ นทางลูกค้าจะต้ องชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ มเติ ม
กรุณาติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้ องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่ านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้ เวลาในการท่องเที่ ยวแต่ ละสถานที่ น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
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- เมื่อท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่ าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ กั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่ าน จาเป็ นต้ องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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