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มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐาน 3 คืน
รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กำหนดกำรเดินทำง
มกราคม

07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

วันที่(1)
05.30 น.
07.30 น.
08.55 น.

04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 – 08

กรุงเทพฯ - สุ รำษฎร์ ธำนี – เขื่อนรัชชประภำ (กุ้ยหลินเมืองไทย)
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 251
เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาท่านขึ้นรถโดยสารเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเขื่อน
รัชชประภา เตรี ยมสัมภาระของทุกท่านลง
เรื อ น าท่ านออกเดิ น ทางโดยเรื อ หางยาว
ชม “เขื่ อนรั ชชประภำ” มี ชื่อดั้งเดิ มว่ ำ
เขื่อนเชี่ยวหลำน เป็ นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่ ง ที่ ส องของภาคใต้ ได้ รั บ พระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่
ว่า “เขื่ อ นรั ช ชประภา” มี ค วามหมายว่ า
“แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหิ นปูน

เที่ยง

บ่าย

ในเขื่อนรัชชประภา นาท่านชมความงามของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (เขำสำมเกลอ) ลักษณะเด่น เป็ นภูเขา
หิ นปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรี ยงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ าสี เขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟั งประวัติความเป็ นมา
จากไกด์ทอ้ งถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่ งนี้จะถูกสร้าง บริ เวณแถบนี้ใต้น้ าเคยเป็ นวัดและสุ สาน พร้อมกับแวะถ่ายรู ป
เก็บภาพความประทับใจ (กรุ ณาเตรี ยมชุด
เปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า)
บริ การอาหารมื้ อกลางวัน ณ ภู ต ะวัน
อาหารเที่ ยงแบบพื้ น บ้าน กับ ข้าว 4 อย่าง
และผลไม้ตามฤดูการ เสริ ฟแบบไม่อ้ นั
หลัง จากนั้ น สามารถท ากิ จ กรรมได้ต าม
อัธ ยาศัย เช่ น ลงเล่ น น้ าเขื่ อ นเชี่ ย วหลาน
พายเรื อ คายัค หรื อ นั่ ง พั ก ผ่ อ นชิ ล ๆ ชม
บรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว ** หำกมี

ค่า

เวลำท่ ำนสำมำรถเลือกซื้ อแพ็คเก็จกิจกรรมต่ ำงๆกับทำงรีสอร์ ทได้ กรุ ณำติดต่ อมัคคุเทศก์ ** พักผ่อนตาม
อัธยาศัย
กลางวัน บริ การอาหารมื้อค่า ณ แพภูตะวัน อาหารเที่ยงแบบพื้นบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูการ
เสริ ฟแบบไม่อ้ นั

ที่พกั : แพภูผำวำรี หรื อเทียบเท่ ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่ำน แบบพัดลม
วันที่(2) วัดเจดีย์ ตำไข่ – ไหว้สักกำระตำไข่ ขอโชค ขอลำภ – ไหว้ตำพรำนบุญ
06.00 น.
08.00 น.
10.00 น.
เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกจากแพ ภูผาวารี
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดียต์ าไข่ ระยะเวลา ประมาณ 3 ชัว่ โมง
อิสระอำหำรมื้อกลำงวัน (เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำสักกำระ “ไอ้ไข่” (ตำไข่ )เพรำะคนเยอะมำกๆทุกวัน)
บ่าย

นาท่ านเดินทางสู่ “วัดเจดี ย์ไอ้

ไข่ ” (ตำไข่ ) จากเรื่ องราวที่ร่ าลือถึงความ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เมื่ อ ขออะไรก็ ไ ด้ส มหวัง ทุ ก
อย่าง “ไอ้ไข่” รู ป ไม้แกะสลักของเด็ก ชาย
อายุป ระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาใน
วัดเจดีย ์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต
อยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จากศรัทธาที่เชื่ อกันว่า “ขอ
ได้ ไหว้รับ ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการ
ค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภ
ในการเสี่ ย งดวงเล่ น พนัน หรื อ ขอให้ ช่ ว ย
เรี ยกคนมาซื้ อของ หรื อท ายอดขายให้ ได้
ตามเป้า หรื อของหายให้ช่วยหา หรื อขอให้
ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วย
สิ่ งของที่ผูเ้ ลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน เช่น
รู ปไก่ ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ ก ของเล่นต่าง
ๆ เป็ นต้น ส่ วนบริ เวณที่ ใ ห้จุดประทัดก็ มี
เศษประทัด กองสู ง เป็ นเนิ น เขาย่อ มๆ บ่ ง
บอกถึงแรงศรัท ธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้
ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่ วนบุคคล) นา
ท่านเดินทางสู่ “วัดยางใหญ่” (ตาพรานบุญ) วัดสี ชมพูแห่ งเมืองนคร เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิม ชื่อ
“วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ ยาแล้วขุดเจอชิ้นส่ วนพระพุทธรู ป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะ
หลวงพ่อวัดยางใหญ่และด้วยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัดที่สวยงาม นาท่าน

ค่า

สักการะ “ตาพรานบุญ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวปั กษ์ใต้นบั ถือ
และเชื่ อกัน ว่าเป็ นสุ ดยอดของพรานทั้งปวง บู ช าแล้วมี
โชคลาภเงินทอง ส่ วนใหญ่ผคู ้ นนิยมขอความปลอดภัย ไร้
อุบตั ิเหตุ และยังมีโชคลาภ เสน่ ห์เมตตามหานิ ยม เหมาะ
ส าหรั บ คนค้าขาย คนท างาน ให้มี กิ น มี ใช้ ถ้าหากท่ าน
ไหนที่ ส มหวัง เชื่ อ กัน ว่า เมื่ อ สมหวังตามที่ ข อแล้ว ให้
กลับมาบริ จาคทาบุญเพื่อช่วยทานุ บารุ งวัดยางใหญ่ ก็จะ
เป็ นสิ ริม งคลอย่างยิ่งจากนั้นนาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อง
นคร
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : โรงแรม The Twin Lotus หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่(3) นครศรีธรรมรำช – บ้ ำนคีรีวงค์ – วัดบรมธำตุนคร
07.00 น.

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนคีรีวง”
หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย
ด้ว ยโลเคชั่น ที่ ถู ก โอบล้อ มด้ว ย
ภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลาง
หมู่บา้ น อากาศจึงปราศจากมลพิษ
ใดๆ ตั้งอยู่ที่ อาเภอลานสกา เป็ น
ชุ ม ชนเก่ าแก่ ที่ อพยพไปอาศัย อยู่
เชิงเขาหลวง ตาบลกาโลน อันเป็ น
เส้ น ทางเดิ น ขึ้ น สู่ ย อดเขาหลวง
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชีพหลัก คือการทาสวนผลไม้ผสม เรี ยกว่า “สวนสมรม” เช่น
มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้
เป็ นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้ นคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวง
ตั้งอยู่ท่ามกลางเทื อกเขา ป่ าไม้และสายน้ าจุดถ่ายรู ปโดดเด่ นคือ “สะพำนบ้ ำนคีรีวง” เป็ นจุดแลนด์มาร์ ก
สาคัญที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมาถ่ายรู ป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรู ปกับสะพานนี้ ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรี
วง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

นาท่ านออกเดิ น ทางสู่ “ศำลหลัก เมื องนครศรี ธรรมรำช” สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้านคู่ เมื องที่ ค อยปกป้ องรั ก ษา
บ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่านไปไหว้ขอพร “พระบรม
ธำตุ เมื อ งนคร” หรื อ ชื่ อ เต็ม ๆ “วั ด
พระมหำธำตุ ว รมหำวิ ห ำร” เพื่ อ
เป็ นสิ ริ มงคล พระบรมธาตุ เมื อ ง
นคร ตามตานานเล่ากันว่าสร้างมาก
ว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุ ม าร
และพระนางเหมชาลา จากนั้นผ่าน
การบู ร ณะมา หลายยุ ค หลายสมัย
และเป็ นพระบรมธาตุ เจดี ย ์ ที่ อ ยู่คู่
กับ เมื อ งนครศรี ธ รรมราชมาตั้ง แต่
โบราณจนถึงวันนี้
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั : โรงแรม The Twin Lotus หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่(4) กำแพงเมืองนครศรีฯ – บ้ ำนหนังตะลุงสุ ชำติ - ตลำด 100 ปี เมืองปำกพนัง
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป “ก าแพง
เมืองเก่า” เป็ นกาแพงเมืองที่เคย
ปกป้ อ งเมื อ งนครศรี ธ รรมราช
จากข้า ศึ ก เป็ นโบราณสถานที่
สาคัญของจังหวัดแสดงถึงความ
เก่ า แก่ ความแข็ ง แกร่ ง ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง และประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ปั จจุ บ ันได้รับ การ
บู ร ณ ะให ม่ ใ ห้ แ ข็ ง แรงแล ะ
ส วยงาม เพื่ อพั ฒ นาเป็ น อี ก
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ง
ประวัติศ าสตร์ อนั ทรงคุณ ค่ า มี
ลักษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มี ที่ต้ งั อยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ กาแพงเมืองด้านทิศเหนื อ อยู่ริม
คลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม นาท่านเข้าชม “บ้านหนังตะลุงสุชาติ” ทรัพย์สิน เป็ นศิลปิ นหนังตะลุงและช่าง
ทารู ป หนังตะลุงฝี มือดีเยีย่ มของเมืองนครศรี ธรรมราช ที่ริเริ่ มและสื บทอดวัฒนธรรมการทาตัวหนังตะลุง รวม
ไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็ นแหล่งผลิตและจาหน่ายตัวหนัง
ตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริ เวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ ยงั ได้แบ่งพื้นที่
เพื่อจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร นาทุกท่านเดินทางสู่ “ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง” ตลาด 100 ปี เมืองปากพนังเป็ น
ตลาดไม้เก่าแก่ด้ งั เดิมกว่า 100 ปี มีวิถีชีวิตที่เป็ นธรรมชาติและความเรี ยบง่าย ซึ่ งตั้งอยู่สองริ มฝั่ งคลองบาง
ฉลากซึ่ งเชื่ อมต่อกับแม่น้ าปากพนัง ขนานไปกับลาคลอง ช่วงต้นตลาดจะเป็ นร้านขาย ส่ วนใหญ่ขายขนม
พื้นบ้าน อย่างขนมลา ถัว่ มันขี้หนู (หัวมันชนิ ดหนึ่ ง) และแห้วพื้นบ้าน รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยา
และปลากระบอกแห้งของขึ้นชื่อของที่นี่ รวมถึงผัก ผลไม้ กุง้ แห้ง ปลาหมึกแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระ
ให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช
19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 236
20.25 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้ จะคานึ งถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กำหนดกำรเดินทำงท่ องเที่ยว 2563 - 2564
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2-12 ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

07-10 ม.ค. 64
14-17 ม.ค. 64
21-24 ม.ค. 64
28-31 ม.ค. 64
04-07 ก.พ. 64
13-16 ก.พ. 64
18-21 ก.พ. 64
25-28 ก.พ. 64
04-07 มี.ค. 64
11-14 มี.ค. 64
18-21 มี.ค. 64
25-28 มี.ค. 64
01-04 เม.ย. 64
03-06 เม.ย. 64
04-07 เม.ย. 64
05-08 เม.ย. 64

15,990
14,990
15,990
15,990
15,990
17,990
15,990
17,990
15,990
15,990
15,990
15,990
17,990
17,990
17,990
17,990

15,990
14,990
15,990
15,990
15,990
17,990
15,990
17,990
15,990
15,990
15,990
15,990
17,990
17,990
17,990
17,990

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
15,790
14,790
15,790
15,790
15,790
17,990
15,790
17,990
15,790
15,790
15,790
15,790
17,990
17,990
17,990
17,990

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
15,490
14,490
15,490
15,490
15,490
17,990
15,490
17,990
15,490
15,490
15,490
15,490
17,990
17,990
17,990
17,990

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,500
5,000
6,500
5,000
5,000
5,000
5,000
6,500
6,500
6,500
6,500

จำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพียง 8 ท่ ำน
กำรเลือกที่นั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรี ธรรมราช-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด
ท่านละ1 ใบ น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าเรื อ ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน และ พักแพภูตะวัน
6. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 2,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมำยเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มำตรกำรกำรดูแลป้ องกัน ในช่ วงภำวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง

● ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

