MUSH210254

MUSH210254

ว ันแรก

สนามบินสุวรรณภูม ิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ทีพ ัก

07.30
09.25
10.50

พร ้อมกัน สนามบินสุวรรณภูม ิ เจ ้าหน ้าทีค่อยให ้การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให ้แก่ทา
่ น
เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน เวียทเจ็ท แอร์ (VZ) เทียวบินที VZ324
ถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์นําเทียวรอให ้การตอนรับท่าน หลังจากนัน
( นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา

เทียง

บริหารอาหารกลางว ัน (1)

14.00

เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นํ าท่านเช็คอินเข ้าทีพัก อิสระท่านท่องเทียวตามอัธยาสัย ท่านสามารถเล่นนํ( าบริเวณทีพักได ้
เนืองจากทีพั กมีชายหาดส่วนตัว สามารถเดิน ลงเพือเล่น นํ( าได ้ หรือจะเลือกเดิน เล่น ทอดน่ องถ่ายรูปกับชายหาดสวยๆนํ( า
ใสๆ

เย็น
ทีพ ัก

บริการอาหารคํา (2)
SEE SEA RESORT หรือระด ับเทียบเท่า
เป็นรีสอร์ทริมชายหาด ทีมีหาดส่วนต ัวสามารถลงเล่นนํา
> ได้ และมีมม
ุ สวยๆให้ทา
่ นได้ถา
่ ยรูปมากมาย

ว ันทีสอง

ท่าเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ดํานํา
> เกาะหินงาม – ร่องนํา
> จา
บา – ท่าเรือปากบารา

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

09.00

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ลงเรือเรือสปี ดโบ ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป ท่าเรือปากบาราเป็ นท่าเรือข ้ามฟากทีสําคัญแห่งหนึง
ในเกาะหลีเป๊ะ และเป็ นท่าเรือเฟอร์รหลั
ี กในจังหวัดสตูล และยังทําหน ้าทีเป็ นจุดเชือมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุ
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เตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือ ปากบาราเป็ นหนึงในท่า เรือ ทีถูก ใช ้บริก ารมากทีสุด ในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของ
ฤดูกาลท่องเทียวทีมีเรือข ้ามฟากวิงตลอดทัง( ปี (เวลาอาจมีการเปลียนเปลียน)

จากนั น
( นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง( อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็ นเกาะทีมีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัด
กับนํ( าทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์ สําคัญ คือ ซุ ้มประตูห น
ิ ขนาดใหญ่ ทีสามารถเดิน ลอดเข ้าออกได ้ และยังมีความ
เชือกันว่า หากชายหญิงคูใ่ ดทีได ้ลอดซุ ้มประตูนี( จะได ้แต่งงานกันอีกด ้วย อิสระให ้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได ้เวลา
พอสมควร
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นํ า ท่านเดิน ทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นหนึงในเกาะทีอยู่ ใ นเขตอุท ยานแห่ งชาติห มู่เ กาะตะรุ เตา เป็ นเกาะทีมีเ วิง
( ชายหาด
สวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด นํ( าตืน
( เขิน และมีประการังทีสวยงามรายล ้อมรอบเกาะ อิสระถ่ายรูปบริเวณรอบๆ

เดินทางสู่ เกาะราวี เกาะทีมีความอุดมสมบูรณ์ไปด ้วยป่ าไม ้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่น
นํ( าได ้ตลอดชายฝั ง และยังสามารถดํานํ( าดูปะการังนํ( าตืน
( ได ้อีกด ้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็ นทีตัง
( ของ อิสระท่านถ่ายรูป
ิ ของ
และเกาะราวีนี(ทา
่ นสามารถเล่นนํ( าได ้ (ข ้อควรระวัง : ทีเกาะราวีมล
ี งิ อาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพย์สน
ท่าน)
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เทียง

บริการอาหารกลางว ัน แบบกล่อง (4)
ชม เกาะยาง หนึงในเกาะยอดนิยมในการดํานํ( าทีไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดนํ( าแข็ง เป็ น
( ๆ มีลก
ปะการังทีมีลก
ั ษณะเป็ นแผ่นหินปูนซ ้อนกันเป็ นชัน
ั ษณะคล ้ายใบผักกาดหอม ซึงมีให ้เห็นมากมายทีเกาะแห่งนี(

ร่อ งนํ า
> จาบ ง
ั แนวแท่ง หิน 5 ยอด ซึงถู ก ปกคลุม ไปด ้วยปะการั ง อ่อ นหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติก ารชม
ปะการังอ่อน ต ้องใช ้วิธด
ี ํานํ( าลึก (Scuba Diving) แต่สําหรับทีนีปะการังจะอยู่ในระดับทีตืน
( มาก นอกจากปะการังอ่อนหลาก
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สีแ ล ้ว ร่องนํ( าจาบัง ยังเป็ นแหล่ง ของปะการั งหลากหลายชนิด เช่น ปะการั งเขากวาง, ปะการั งสมอง, ปะการั งดาวใหญ่ ,
ปะการังถ ้วยสีส ้ม ฯลฯ นอกจากนี(ยังมีดอกไม ้ทะเล,ปลาการ์ตน
ู ส ้มขาว, ปลาการ์ตน
ู ลายปล ้อง, กัลปั งหาสีส ้ม, หอยมือเสือ,
ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็ นต ้น
ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล ้อมไปด ้วยหินสีดํากลมมน ทีเกิดจากแนวหินทีทับถมใต ้ท ้องทะเล และเกิดการกัด
เซาะตามกาลเวลาจนเป็ นหินรูปทรงกลมมน สีดําขลับ ตัดกับนํ( าทะเลสีมรกต ให ้ความสวยงามเป็ นอย่างยิง และนํ าท่าน ดํา
่ า
นํา
> บริเวณหล ังเกาะหินงาม หลังจากนัน
( นํ าท่านเดินทางกลับสูท
่ เรือปากบารา

เย็น

บริการอาหารคํา (5)
หมายเหตุ : การท่อ งเทียวขึน
( อยู่กั บ สภาพอากาศ การประกาศปิ ดอุท ยาน ซึงอาจมีก ารปรั บ เปลียน ทั ง
( นี(ท างบริษั ทจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นหลัก และทางบริขอสงวนสิทธิไ
K ม่คน
ื ค่าใชจ่้ ายส่วนหนึงส่วนใดกรณีทไม่
ี สามารถร่อง
เรือได ้

ทีพ ัก

SEE SEA RESORT หรือเทียบเท่า

ว ันทีสาม

ถ่า ยรู ป ปากบารา View Point – หาดใหญ่ – ว ัดพระมหาเจดีย ไ
์ ตรภพไตรมงคล – สตรีท อาร์ท หาดใหญ่ –
ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เช็ค เอาท์จากโรงแรม หลังจากนั (น นํ าท่านเช็ค อิน ที ถ่ายรูป ปากบารา View Point ถือเป็ นแลนด์ม าร์คอีกจุดนึงของที
บริเวณปากบารา ให ้ท่านได ้เช็ ค อิน กับ รู ป ปั ( น ปลาทีเป็ นสัญ ญาลัก ษณ์ และชมวิวทะเลของจั ง หวัด สตูล ก่อ นจะนํ า ท่า น
เดินทางกลับสูเ่ มืองหาดใหญ่
นํ าท่านสู่ ว ัดพระมหาเจดียไ
์ ตรภพไตรมงคล หรือ วัดสแตนเลส แห่งนี( ตัง
( อยู่บน เขาคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ไฮไลท์ของวัดนี(คอ
ื “องค์พ ระเจดียท
์ สร
ี ้างจากสแตนเลส” ทัง
( หมด นั บว่าเป็ น เจดียส
์ แตนเลสหนึงเดียวของโลก
บริเวณวัดยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ได ้อีกด ้วย

เทียง

บริการอาหารเทียง (7)
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นํ าท่านเดิน ถ่ายรูปชิคๆที สตรีท อาร์ท หาดใหญ่ เป็ นภาพวาดตามผนั งกําแพงอยู่แถบทุก ซอก ทุก ซอย รอบริเวณ เป็ น
ลวดลายต่างๆ จากฝี มือของศิลปิ นจิตรอาสาทีมาร่วมสร ้างสีสัน และรอยยิม
( ให ้กับชาวหาดใหญ่ และนั กท่องเทียว ถือเป็ น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหาดใหญ่ เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวให ้หลังไหลมากันอย่างคับคัง

( ของฝาก ตลาดกิมหยง เป็ นตลาดขายของฝากและของทีระลึกขนาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ ตัง( อยู่บนอาคาร
นํ าท่านซือ
( ริมถนนละม ้ายสงเคราะห์ ชัน
( บนเป็ นร ้านขายสินค ้า ชัน
( ล่างเป็ นตลาดขายของแห ้ง ชือตลาดกิมหยง มาจากชือเต็ม
สองชัน
ว่า "ตลาดชีกม
ิ หยง" เป็ นชือของคหบดีชาวจีนชือ ชีกม
ิ หยง และภรรยาชือ ละม ้าย เจ ้าของทีดินแต่เดิม
18.55
20.35

นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ สายการบิน เวียตเจ็ท แอร์ เทียวบินที VZ327
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ
K าพ .... พร ้อมความประทับใจ
** ขอขอบพระคุณทีเลือกใช้บริการ **

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเด ินทาง

ราคาท ัวร์ผูใ้ หญ่/เด็ก
ห้อง 2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

03 – 05 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

04 – 06 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000
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05 – 07 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

06 – 08 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

10 – 12 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

11 – 13 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

12 – 14 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

13 – 15 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

17 – 19 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

18 – 20 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

20 – 22 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

24 – 26 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

25 – 27 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

26 – 28 พฤศจิกายน 2564

12,999

2,000

27 – 29 พฤศจิกายน 2564

11,999

2,000

02 – 04 ธ ันวาคม 2564

11,999

2,000

07 – 09 ธ ันวาคม 2564

12,999

2,000

08 – 10 ธ ันวาคม 2564

12,999

2,000

12 – 14 ธ ันวาคม 2564

11,999

2,000

13 – 15 ธ ันวาคม 2564

11,999

2,000

16 – 18 ธ ันวาคม 2564

12,999

2,000

19 – 21 ธ ันวาคม 2564

11,999

2,000

20 – 22 ธ ันวาคม 2564

11,999

2,000

23 – 25 ธ ันวาคม 2564

12,999

2,000

* กรณีพ ัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงได้เท่านน
ั> *
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์นําเทียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั>
องมีผูโ้ ดยสารจํานวนขนตํ
ั> า 6 ท่าน ต่อ 1 ค ันรถตู ้ กรณีผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนด ังกล่าว
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บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใX นการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
ราคาท ัวร์ขา
้ งต้นสามารถเปลียนแปลงได้ เนืองจากราคาตว
Y ั เครืองบินมีการปร ับเปลียนตลอดเวลา
> น
>ึ อยูก
ทงนี
ั> ข
่ ับสภาวะค่าเงินบาทและค่านํา
> ม ันทีไม่คงที อาจมีการปร ับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพิมเติมจากราคาที
กําหนด และทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิเX ปลียนแปลงเทียวบิน หรือสายการบิน โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหล ัก
***เนืองด้วยสถานทีท่องเทียว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะย ังไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้***
**ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิเX ปลียนแปลง หรืองด สถานทีด ังกล่าว อ ันมาจากเหตุสุดวิส ัย**
> วม
อ ัตราค่าบริการนีร
้
ค่ารถโดยสารตลอดเสนทาง
ตามรายการทีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
ค่าตัว
Q โดยสารเครืองบินไป-กลับ
นํ( าหนักสัมภาระถือขึน
( เครือง Carry on
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ
ค่าอาหารตามทีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใK นการปรับเปลียนได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ น
สําคัญ
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านัน
(
ค่าโรงแรมทีพั กระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พั กห ้องละ 2-3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทพั
ี ก 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน)
ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิK ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพักไปเป็ นเมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณ ภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าจ ้างไกด์นําเทียวคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
( ประกันเพิมเพือคุ ้มครอง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
> ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห ้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าใช ้จ่ายทีเพิมขึน
( ของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของทางบริษั ท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ
ั อืน
อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
เป็ นต ้น
ค่าสัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือง 400 บาท / 15 KG (กรณีทเดิ
ี นทางด ้วยสายการบินอืนทีไม่ได ้รวมค่าสัมภาระ)
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นําเทียว ท่านละ 300 บาท
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. น ักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชํ าระเงินม ัดจําค่าท ัวร์ เป็นจํานวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสําเนาบ ัตรประชาชน เพือ
สํารองทีนงั
2. น ก
ั ท่ อ งเทียวหรือ เอ เจนซี ต้อ งชํ าระเงิน ค่ า บ ริก ารส่ ว นทีเหลือ ท ง
ั> หมดก่ อ นว น
ั เดิน ทางอย่ า งน้อ ย 21 ว น
ั กรณี
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ให ้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
( ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษั ท ดังนี( วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่า วและวัน หยุด นั ก ขัต ฤกษ์ ท ีรั ฐ บาล
ประกาศในปี นัน
( ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
ื
1. กรณี ท ีนั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอยกเลิก การเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทาง นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซี(ผู ้มีช อใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา
่ กรณีใดๆ
ื
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเ มลล์ หรือ เดิน ทางมาเซ็ น เอกสารการขอรั บ เงิน คืน ทีบริษั ทอย่างใดอย่า งหนึงเพือทํ าเรืองขอรั บ เงิน ค่า บริก ารคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญ ชีธนาคารที
ต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี(
2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึน
( ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน หรือหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
( ตามจริง ** ในกรณีท ี
ว ันเดินทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 40 ว ัน **
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2.2
2.3

ยกเลิกก่อ นวัน เดิน ทางมากกว่า 15 วัน คืน เงิน ค่าทัวร์ 50% และหรือหั กค่า ใช ้จ่า ยทีจ่า ยจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ
ร ้านอาหาร โรงแรมทีพัก ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท่องเทียว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ ายทีจําเป็ นอืนๆ ทีไม่สามารถคืนเงิน
ได ้
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าทัวร์ทชํ
ี าระแล ้วทัง( หมด

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
ํ หรับผู ้มีวต
1. ทัวร์นส
ี( า
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
(
2. ทัวร์นี(เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดิน ทางหรือ ใช ้บริก ารตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่า บางส่วนหรือทั ง
( หมด หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา
่ บางส่วนหรือทัง( หมดให ้แก่ทา
่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใK นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทัง( นี( บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ
K ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึน
( ของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิด
ของทางบริษั ท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหาย
ั อืน เป็ นต ้น
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
(
6. เงือนไขการเดิน ทาง ระเบีย บ ข ้อจํ า กั ด การเดิน ทาง ในแต่ล ะจั ง หวัด อาจมีก ารเปลียนแปลงตามนโยบายของภาครั ฐ ทั ง
( นี(
นักท่องเทียวทีประสงค์จะเดินทางต ้องมีความพร ้อมปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขของจังหวัดนัน
( ๆ
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

