FTT2058 นครศรี ฯ- สุราษฎร์ธานี ล่องใต้ แลเมืองคอน 4 วัน 2 คืน

DAY 1

(กรุงเทพฯ) จุดนัดหมายปัม๊ น้ามันบางจาก (ข้างสมบัติทวั ร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
(-/-/-)

20.30 น.

คณะพร้อ มกัน ณ จุดนัดหมายปั ม๊ น้ า มันบางจาก (ข้างสมบัติทวั ร์ ตรงข้ามเซ็น ทรัล ลาดพร้าว) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากาก
อนามัยแบบผ้า บริ การจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดิ นทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ คาแนะนา
มาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิ
พนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง )
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
21.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP

DAY2
เช้า

นครศรีธรรมราช – วัดเจดียไ์ อ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง (B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ร้านติ่ มซา
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดียไ์ อ้ไข่ อาเภอสิชล วัดเจดียน์ นั ้ เป็ นทีเ่ คารพสักการะของชาวบ้านตัง้ แต่ในละแวก
ใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาทีเ่ ชื่อว่า “ขอได้ไหว้รบั ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย
แต่ท่ีเ ป็ นที่เ คารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนัน้ และผู้ค นทัวสาระทิ
่
ศ คือ ไอ้ไข่ เป็ นรูป ไม้
แกะสลักเป็ นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ซึ่งมาจากสิง่ ของที่
ชาวบ้านทีน่ บั ถือศรัทธานามาถวายแก้บน รูปแกะสลักด้วยไม้ดงั กล่าวประดิษฐานอยู่ทก่ี ุฏิ มีคนมากราบไหว้
บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มโี ชคได้ลาภในการเสีย่ งดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้
มาซื้อของ หรือให้ทายอดให้ได้ตามเป้ า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้ องภัยนานา แล้วนา
สิง่ ของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะนักเสีย่ งโชคก็เยอะด้วย เช่นกัน

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ขนมจีนปักใต้
นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ไดชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ช่อื “วัดคง
คาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อ
วัดยางใหญ่ และด้ว ยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัดที่ส วยงามเหมือ นใน
ปั จจุบนั ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คอื “ตาพรานบุญ” สิง่ ศักดิ ์สิทธิที์ ช่ าวปั กษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็ นสุดยอดของ
พรานทัง้ ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มกี นิ มีใช้หาก
ใครสมหวัง วิธแี ก้บนก็แสนง่ายคือ นาปั จจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านัน้ เอง

เดิน ทางสู่ วัด ธาตุน้อย ตัง้ ขึ้น โดยความประสงค์ ของพ่อ ท่ า นคล้า ย (พระครูพิศิษ ฐ์อ รรถการ) พระ
เกจิอาจารย์ท่ีชาวใต้เลื่อ มใสศรัทธาอย่างสูงยิง่ รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุ ศิษ ย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ
ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ ์สิทธิของวาจา
์
พูดอย่างไรเป็ นอย่างนัน้ ท่านมักจะให้พรกับทุก
คน ขอให้ เป็ นสุ ข เป็ นสุ ข พ่อ ท่านคล้ายวาจาสิทธิ ์ ได้ช่ือ ว่าเป็ นเทวดาเมือ งคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้
ชาวเมืองคอนเสือ่ มใสศรัทธาเป็ นอย่างยิง่

เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้ นเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่หท์ ท่ี ุกคนจะหลง
รัก ท่านจะได้สมั ผัสกับความสงบ วิถชี วี ติ แบบชนบท อิม่ เอมไปกับบรรยากาศหมู่บา้ นกลางหุบเขา ฟั งเสียง
น้ าไหลผ่านแก่งหินต่างๆ หมู่บ้านคีรวี งได้รบั รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism
Awards) ประจาปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน

คา่

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

DAY 3 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิ หาร - วัดเจดียล์ อยฟ้ า – สะพานแขวนเขาพิ ทกั ษ์ – เขื่อนรัชชประภา
– ตลาดศาลเจ้า
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิน ทางไปยัง วัด มหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศ ัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละเป็ น มิ่ง ขวัญ ชาวเมือ ง
นครศรีธ รรมราชตลอดจน พุ ทธศานิกชน ทัง้ หลาย สัญ ลักษณ์ ของจังหวัดนครศรีธ รรมราชที่รู้จ ัก กัน
แพร่หลายก็คอื พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตัง้ อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็ นทีบ่ รรจุพระ
บรมสารีริก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ปั จ จุ บัน กรมศิล ปากรได้ป ระกาศจดทะเบีย นวัด พระมห าธาตุ เ ป็ น
โบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง วัดเจดียล์ อยฟ้ า อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็ นสานักสงฆ์ของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็ นสถานที่ท่มี คี วามสงบร่มเย็น เหมาะแก่การมาปฏิบตั ิ
ธรรมค่ะ นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็ นสถานทีอ่ นั ศักดิ ์สิทธิแล้
์ ว และเป็ นทีเ่ คารพบูชาของคน
ทัวไป
่ สถาปั ตยกรรม และศาสนสถานต่างๆ ภายในวัดทีน่ ่ีถูกตกแต่งและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่า งงดงาม
เช่น เจดียร์ อ้ ยยอด พระธาตุพนั องค์ รอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่บนยอดเขาของอุทยานธรรม ทีเ่ ปรียบ
เหมือ นเป็ นอีก หนึ่งศูนย์รวมแห่ งความเชื่อ และความศรัทธาของเหล่ าบรรดาพุทธศาสนิกชน ผู้ค นต่าง
เดินทางมาขึน้ เขา กราบไหว้สกั การะขอพร เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ

นาท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิ ทกั ษ์ เป็ นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขงึ ยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วย
แผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็กสร้างขึ้นเพื่อเพิม่ ความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้าม
คลองพะแสง ด้านหลังสะพานเป็ นเขาเทพพิทกั ษ์ เป็ นภูเขาสูงตระหง่าน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหั วใจ ซึ่ง
เป็ นจุดชมทัศ นียภาพงดงาม ทอดตัวข้ามลาธารกับป่ าไม้ท่เี ขียวขจี ที่มที งั ้ ป่ ายาง พืชผลไม้นานาพัน ธุ์
บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็ นธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา สายน้ า สวนผลไม้ของชาวบ้าน และความสวย
แปลกตาของเขาเทพพิทกั ษ์

นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน นาท่านล่องเรือชมบรรยากาศอันงดงามของ
ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่ าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ าของ
ทะเลสาบทีส่ วยใส จนทาให้ได้รบั ฉายาว่าเป็ น “กุ้ยหลินเมืองไทย” เนื่องจากมีหลายๆมุมทีม่ บี รรยากาศวิว
ทิวทัศน์คล้าย “เมืองกุย้ หลิน” สถานทีท่ ่องเทีย่ วชื่อดังของเมืองจีน

คา่

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้า เป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปเป็
่
นอย่างดี เป็ นตลาดของกินตอนกลางคืนที่ข้นึ
ชื่อของเมืองสุราษฎร์ เมื่อนักท่องเทีย่ วมีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ควรพลาดมาที่จะมาหาของ
อร่อยๆ รับประทานทีน่ ่ี แม้จะไม่มแี สงสีและคึกคักอย่างเมืองตามเกาะ แต่เมืองสุราษฎร์ยงั มีตลาดของกินที่
คึกคัก ละลานตา และราคาเป็ นมิตร ทีม่ าของชื่อตลาดแห่งนี้สบื เนื่องจากทาเลทีต่ งั ้ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับศาลเจ้า
ภายในตลาดจะเป็ นซอยเล็กๆ ที่มรี ถเข็น ร้านรวงตัง้ อยู่เต็มสองข้างทาง ประดับประดาด้วยของกินของ
อร่อยแบบพืน้ เมือง นับเป็ นตลาดของกินทีม่ คี วามหลากหลายมากแห่งหนึ่ง
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเดิ นทางพักที่โรงแรม ราชธานี สุราษฎณ์ธานี หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า

DAY 4 วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

(B/L/-)

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิ หาร ปูชนียสถานสาคัญคู่บา้ นคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เป็ นสถานทีบ่ รรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็ นพุทธสถานเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทยทีย่ งั คงรักษาความ เป็ นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวชิ ยั ไว้ได้สมบูรณ์

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซือ้ ของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึน้ ชื่อ เช่น ไข่เค็มไชยา
น้าพริกไตปลาแห้ง ถัวอั
่ ลมอนด์ เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ร้านอาหาร รายการอาหารและการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเสริมเตียง
พัก 3 คน ท่านละ

10 – 13 ตุลาคม 63
22 – 25 ตุลาคม 63
12 – 15 พฤศจิ กายน 63
19 – 22 พฤศจิ กายน 63
26 – 29 พฤศจิ กายน 63
04 – 07 ธันวาคม 63
10 – 13 ธันวาคม 63
17 – 20 ธันวาคม 63
30 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64
31 ธันวาคม 63 – 03 มกราคม 64

5,999
5,999
4,999
4,999
4,999
5,999
5,999
4,999
6,999
6,999

5,999
5,999
4,999
4,999
4,999
5,999
5,999
4,999
6,999
6,999

ราคา
พักเดี่ยว เพิ่ม
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้า หากมีผู้เ ดิน ทางต่ า กว่า 8 คน ทางบริษัท ของสงวนสิท ธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- 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
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 2 คืน ตามโปรแกรม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตาม
เวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่
หมายถึงว่า 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
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

- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- -ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์
- 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 อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

