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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • จุดชมวิวเสม็ดนางชี • THREE MONKEY
• เมืองเก่าภูเก็ต • วัดฉลอง • แหลมพรหมเทพ • มัลดีฟส์เมืองไทย
 ( - /กลางวัน/ - )

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3
Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้ วยเที่ยวบิน
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัว่ โมง 25นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
05.30 น.

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต รับกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางด้ วยรถตู้ วีไอพี
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จากนั้น

มุ่งหน้ าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ท่อี าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็ นที่พัก ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟและจุด
ชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้ อยใหญ่ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางขุนเขา
เป็ นอีกหนึ่งมุมมองที่สุดอันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสีท่ี มา
ทักทายขอบฟ้ า แทรกตัวอยู่ระหว่างภูเขาน้ อยใหญ่ ซึ่งด้ านหน้ าจัดทาเป็ นระเบียงชมวิว เบื้องหน้ าคือ ภาพ
ภูเขาหินปูนน้ อยใหญ่ของอ่าวพังงา รายร้ อยด้ วยความเขียวขจีของป่ าชายเลน

เดินทางสู่

คาเฟ่ บ้ านต้ นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant คาเฟ่ ลับๆที่มีการตกแต่ง
สไตล์ทรอปิ คอล มีการใช้ ไม้ เป็ นโครงสร้ างหลัก มุงด้ วยหลังคาจากหญ้ าคา แฝงตัวอยู่ในดงต้ นไม้ ได้ อย่าง
กลมกลืนและลงตัว ทาให้ คุณได้ ล้ มิ ลองอาหารรสเลิศ มุมถ่ายรูปชั้นเยี่ยม และวิวที่ได้ เห็นจากตัวร้ าน เรียกได้
ว่า จ่ายหลักร้ อยในราคาหลักล้ านจริงๆ
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กลางวัน
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ต้งั อยู่ริมถนน ตามเส้ นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก ตั้งแต่
ถนนถลาง เยาวราช ดีบุก พังงา เทพกระษัตรี เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย ์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่
ถนนเส้ นนี้ คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคารตึกแถวเก่าจานวนมาก รวมทั้งร้ านค้ า
ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านขายของที่ระลึก มากมายหลายร้ าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้ าต่าง
โค้ ง ตามแบบสถาปั ตยกรรมยุคนี โอคลาสสิค มีลวดลายที่ดงามเน้ น ธรรมชาติเถาไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์
ตึกแถวบริเวณนี้มีลักษณะเด่นอยู่ท่ปี ระตูด้านหน้ า เป็ นแบบบานเฟี้ ยมไม้ เก่าแก่ ช่วงเสาจะกว้ างเท่ากับตึก 2
คูหารวมกัน มีการนาศิลปะการเจาะช่อง หน้ าต่างและลวดลายปูนปั้นแบบอาร์ตเดโคมาใช้ ได้ อย่างกลมกลืน
และสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันบ้ านเรือนและอาคารหลายหลัง มีการทาสีใหม่ แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้

จากนั้น

นาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็ นทางการว่า วัดไชยธาราม เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่
มีช่ ือเสียงของภูเก็ตถ้ าใครมาภูเก็ตจะต้ องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ ม แห่ งวัดฉลอง เพื่อเป็ นสิริมงคล
เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทาให้ มีผ้ ู
เลื่อมใสศรัทธาเป็ นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่น้ันถึงกับมีผ้ ทู ่รี อปิ ดทองตามแขนและขาของท่าน
จนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิ ดทองพระพุทธรูปและแม้ ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็ นเวลานับหนึ่ง
ร้ อยปี มาแล้ วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจาของผู้คนสืบมา
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จากนั้น

แวะจุดชมวิว แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่ งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ ของ
เกาะภูเก็ตห่ า งจากหาดราไวย์ป ระมาณ 2 กิโลเมตร และเป็ นจุ ดที่ใช้ อ้า งอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ของ
ประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้ น่ังชมพระอาทิตย์ตกดิน เวลามีคลื่นซัดเข้ ามากระทบก้ อน
หินจะเป็ นฟองสีขาวดูสวยงามแหลมพรหมเทพ มีลักษณะเป็ นแหลมหินยื่นไปในทะเล มีต้นตาลขึ้นที่แหลม
พรหมเทพเป็ นจานวนมาก แต่ช่วงหลังมีต้นตาลที่หักล้ มลงหลายต้ นจากลมที่พัดมาแรง เมื่อยืนที่แหลม
พรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแก้ วน้ อย – เกาะแก้ วใหญ่ อยู่เบื้องหน้ า และทางด้ านขวาจะเป็ น
หาดในหาน มีเรือยอร์ชจอดลอยลาอยู่เป็ นจานวนมากกิจกรรมยอดนิยมของแหลมพรหมเทพ คงหนีไม่พ้น
การรอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดิน อิสระอาหารเย็น

ที่พกั

Holiday inn express Phuket หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง
07.00น.
จากนั้น

กลางวัน

พระพุทธมิง่ มงคลเอกนาคคีรี • ดาน้ าเกาะเฮ • ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก
 (เช้า/กลางวัน/ เย็นSunset )
บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั
นาทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ท่เี ขานาคเกิด เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้ แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้ รอบเกาะภูเก็ต
เป็ นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้ างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอก
นาคคีรี สาเร็จได้ ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติท่อี าศัยอยู่ในประเทศ
ไทย และชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
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13.00 น.

ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเดินทางมุ่งหน้ าสู่เกาะ เกาะเฮ โดยเรือยอร์ช เพียง 40-60 นาทีเดินทางถึง
เกาะเฮ หรือ เกาะโหลน พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกกับกิจกรรมดานา้ ชมประการังและปลาใต้ ท้องทะเล มี
ปะการังนา้ ตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ สามารถดาเห็นโลกใต้ ทะเลที่สวยงาม ด้ านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย
ขาวสะอาด นา้ ทะเลใส ก็เหมาะแก่ผ้ ูท่ตี ้ องการความเป็ นส่วนตัว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด อาทิ
นอนอาบแดด ว่ายนา้ หรือสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางนา้ อาทิ ดานา้ ลึก / Sea walker / parasaliling และ
banana boat **กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติม
(รูปภาพใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านั้น)
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จากนั้น

ถึงแหลมพรหมเทพชมบรรยากาศความสวยงามของท้ องทะเลยามเย็นล่องเรือยอร์ชดื่มด่ากับบรรยากาศพระ
อาทิตย์ตกสุดโรแมนติก เก็บภาพความประทับใจ พร้อมรับประทานอาหารบนเรือยอร์ช บรรยากาศค่าคืน
ซึ่งมีความสวยงามเป็ นอย่างยิ่งทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย
(รูปภาพใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านั้น)

ที่พกั

Holiday inn express Phuket หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

Ma Doo Bua Cafe’

• วัดพระทอง • สะพานสารสิน • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ
 (เช้า/กลางวัน/-)

08.00น.
08.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั
อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศ
จากนั้น
แวะคาเฟ่ สุดชิคของ จ. ภูเก็ต Ma Doo Bua Cafe’
อ่านว่า มา – ดู – บัว ชื่อของคาเฟ่ นี้เป็ นภาษาไทยและมีความหมายตรง
ตัวเลยนั้นคือ ชวนเรามาดูสระบัวสวยๆกัน มีการตกแต่งคาเฟ่ สไตล์แบบ
ไทย เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้ เราได้ มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของ
สระบั ว และลิ้ มรสชาติ ข องเมื อ งภู เ ก็ต ผ่ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สไตล์
พื้นเมืองฟิ วชั่วนั่นเอง “มาดูบัว” เป็ นคาเฟ่ ที่มีจุดเด่นทตรงที่เป็ นสวนบัว
สายพันธุบ์ ัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ งซึ่งเป็ นบัวที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในตระกูล
ของบั ว มี ข นาดใหญ่ ถึ ง 1.5เมตร บั ว นี้ ถู ก ตั้ ง ชื่ อ ตามพระราชิ นี น าถ
‘วิกตอเรีย’ แห่งเกาะอังกฤษ เพราะว่าประสบความสาเร็จในการนาบัวไป
ปลูกในประเทศอังกฤษ

นาท่าน

เดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง
ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ท่มี ีช่ ือเสียง
ในจั ง หวั ด ภูเ ก็ต วั ด พระทองตั้ ง อยู่ ใ น
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ระยะทางห่ า งจากสะพานสารสิน
ประมาณ 25 กม. ประวัติของหลวงพ่ อ
พระผุดและวัดพระทองได้ มีก ารบัน ทึก
และจัดพิมพ์ โดยพระครูสุวรรณพุ ทธาภิ
บาล เจ้ าอาวาสวัดพระทอง ไว้ ดังนี้ ใน
ปัจจุบันนี้ ไม่เป็ นวัด ก่อนเป็ นทุ่งกว้ าง มี
นา มีลาคลอง มีหญ้ าสาหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ของชาวบ้ านชาวเมืองสมัยนั้น
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กลางวัน
จากนั้น

นาท่าน
14.00 น.
17.25 น.
18.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางต่อสู่ สะพานสารสิน สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตเป็ นสะพานแรกที่
มีการสร้ างเพื่อข้ ามจากจังหวัดพังงาไปภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างบ้ านท่าฉัตรไชยและบ้ านท่านุ่นของจังหวัดพังงา
ถ่ายรูป พร้ อมชมทัศนียภาพ
เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ร ะลึกขึ้น ชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ ง
นา้ พริกกุ้งเสียบ ขนมเต้ าส่อ และผลิตภัณฑ์ข้ นึ ชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลาออกเดินทางจากร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เพือ่ เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**เวลาและไฟล์ทบินขาไป/กลับ บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟล์ทบิน
ตามตารางท้ายโปรแกรมค่ะ**
...........................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง
01 พ.ค.64

03 พ.ค.64

รถ

จานวน

เที่ยวบิน

รถตู้ VIP
8 ที่นั่ง

16+1

VZ314 07.00-08.30
VZ307 17.25-18.55

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มี
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาเด็ก

13,900

3,000

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจา/ชาระเงินเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ ท Thai Vietjet(VZ)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 15 กก.
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
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ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
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โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่
ประโยชน์ของท่านเอง***
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