FTT2043 ยลเสน่ หป์ ักษ์ใต้ นครศรีฯ 2D1N

บินด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (BKK)

VZ330
VZ335

BKK(กรุงเทพ) – NST(นครศรีธรรมราช)
NST(นครศรีธรรมราช)- BKK(กรุงเทพ)

09.00 – 11.05
20.30 – 22.00

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

มาตรการดูแลป้ องกัน การติ ดเชื้อโควิ ด-19
-

ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนการเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครัง้
โต๊ะอาหาร มีการจัดทีน่ งแบบเว้
ั่
นระยะห่าง ใช้ชอ้ นกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน
จุดบริการ แอลกอฮอล์ลา้ งมือประจารถ ตลอดการเดินทาง
จัดผังทีน่ งั ่ ตามมาตรการป้ องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดเจดียไ์ อ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (-/-/D)
09.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น สายการบิ น THAI
VIETJET โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับ
หน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออก
เดิ นทาง *กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะ
ปิ ดให้ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
11.05 นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่ วบินที่ VZ330
12.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง อิ สระอาหารกลางวัน ณ สนามบิ น
นาท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถตู้ VIP (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิ
พนักงานคนขับรถก่อนการเดิ นทาง)

นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อาเภอสิชล วัดเจดีย์นัน้ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตัง้ แต่ในละแวกใกล้ไป
จนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาทีเ่ ชื่อว่า “ขอได้ไหว้รบั ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ทเ่ี ป็ นทีเ่ คารพ
ศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนัน้ และผูค้ นทัวสาระทิ
่
ศ คือ ไอ้ไข่ เป็ นรูปไม้แกะสลักเป็ นรูปเด็กอายุประมาณ
9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ซึ่งมาจากสิง่ ของทีช่ าวบ้านทีน่ ับถือศรัทธานามาถวายแก้บน รูป
แกะสลักด้วยไม้ดงั กล่าวประดิษฐานอยู่ท่กี ุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มโี ชคได้ลาภใน
การเสีย่ งดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทายอดให้ได้ตามเป้ า หรือของหายขอให้
ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้ องภัยนานา แล้วนาสิง่ ของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะนักเสีย่ งโชคก็เยอะด้วย
เช่นกัน

นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ไดชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ช่อื “วัดคงคาล้อม”
ในอดีตชาวบ้านทาไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และ
ด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มกี ารบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัดที่สวยงามเหมือนในปั จจุบนั ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คอื
“ตาพรานบุญ” สิง่ ศักดิ ์สิทธิที์ ช่ าวปั กษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็ นสุดยอดของพรานทัง้ ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง
ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มกี นิ มีใช้หากใครสมหวัง วิธแี ก้บนก็แสนง่ายคือ นาปั จจัยถวาย
ไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านัน้ เอง

คา่

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม TWIN LOTUS HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY 2 วัดพระธาตุ – วัดนางพระยา – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง –ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดมหาธาตุ โบราณสถานสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิและเป็
์
น มิง่ ขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช
ตลอดจน พุทธศานิกชน ทัง้ หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายก็คอื พระบรมธาตุเจดีย์
ซึ่งตัง้ อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็ นทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ปั จจุบนั กรม
ศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถาน ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้

นาท่านเดินทางไป วัดนางพระยา เป็ นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัตคิ วามเป็ นมาเกี่ยวข้องกับพระเจ้า ตาก
สิน และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีศาลเจ้าแม่นางพระยา เป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิคู์ ่วดั เป็ นทีเ่ คารพศรัทธาของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง เมื่อพันปี ก่อนบริเวณวัดนางพระยามีชยั ภูมทิ ด่ี จี งึ ได้ถูกกาหนดให้เป็ นท่าเรือขนส่งสินค้า
รวมทัง้ เรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและยังเป็ นต้นกาเนิดของการจัดสร้างวัตถุมงคล "จตุคาม-รามเทพ" ทีโ่ ด่ง
ดังทัวโลกในช่
่
วงระหว่างปี 2545-2551
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิ เศษ!!! ขนมจีนแกงใต้

เดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ตัง้ ขึน้ โดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพศิ ษิ ฐ์ อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ทช่ี าว
ใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิง่ รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศษิ ย์และประชาชน ทีเ่ คารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือ
ถึงความศักดิ ์สิทธิของวาจา
์
พูดอย่างไรเป็ นอย่างนัน้ ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็ นสุข เป็ นสุข พ่อท่านคล้าย
วาจาสิทธิ ์ ได้ช่อื ว่าเป็ นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสือ่ มใสศรัทธาเป็ นอย่างยิง่

เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้ นเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่ห์ทท่ี ุกคนจะหลงรัก ท่าน
จะได้สมั ผัสกับความสงบ วิถชี วี ติ แบบชนบท อิม่ เอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟั งเสียงน้ าไหลผ่านแก่ง
หินต่างๆ หมู่บ้านคีรวี งได้รบั รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจาปี 2541
ประเภทเมืองและชุมชน

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
20.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิ น THAI VIETJET เที่ยวบินที่
VZ335 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่
10 นาที **หากน้ าหนักกระเป๋าเกิ นท่ านต้ องเสี ยค่าบริ การเพิ่ มตาม
จริ ง** **อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน **
เย็น

22.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
20-21 กันยายน 63
27-28 กันยายน 63
03-04 ตุลาคม 63
12-13 ตุลาคม 63
17-18 ตุลาคม 63
24-25 ตุลาคม 63
01-02 พฤศจิ กายน 63

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

4,999

1,000

4,999

1,000

4,999
5,999

1,000
1,000

4,999

1,000

5,999

1,000

4,999

1,000

04-05 พฤศจิ กายน 63
08-09 พฤศจิ กายน 63
15-16 พฤศจิ กายน 63
18-19 พฤศจิ กายน 63
22-23 พฤศจิ กายน 63
29-30 พฤศจิ กายน 63
06-07 ธันวาคม 63
12-13 ธันวาคม 63
20-21 ธันวาคม 63

4,999

1,000

4,999
4,999

1,000
1,000

4,999

1,000

4,999

1,000

4,999

1,000

5,999
4,999

1,000
1,000

4,999

1,000

**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) 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 กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
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 ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน 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 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้ องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ 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 ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม อันเนื่อ งจากฤดูกาล สภาพภูมิอ ากาศ เหตุการณ์ ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ 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 และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้น
ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ 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 ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชัวคราว
่
หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

