บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึน
้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
VZ360
BKK(สุวรรณภูมิ) – HDY(หาดใหญ่)
09.25 – 10.50
VZ329
HDY(หาดใหญ่) – BKK(สุวรรณภูมิ)
20.55 – 22.35
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน
้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยู่กบ
ั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ถํา้ เลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิ กาตรัง วงเวียนพะยูน – วิ หารคริ สตจักรตรัง
(-/L/D)
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) โดย
มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบ
ผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คาํ แนะนํามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาํ
การเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง*
09.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET) เทีย่ วบิน
ที่ VZ360 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั ่วโมง 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยู่กบ
ั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
10.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11.30 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ ั ่ง คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นํ าท่านชม ถํา้ เลเขากอบ ตัง้ อยู่ใน ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็ นสถานทีท
่ ่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติทส่ี วยงดงาม ภายในจะมีถ้ําทีม่ หี นิ งอกหินย้อย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ในถํ้าจะมีทางนํ้าใต้ดนิ ไหลผ่าน
ต้องใช้เรือล่องลอดตามลํานํ้าเข้าไปข้างใน เพือ่ ไปชมหินงอกหินย้อย

จากนัน้ พาทุกท่านไปสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย หรือชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” จ.ตรัง มีอายุกว่า
ร้อยปี เรียกได้วา่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามกงเยีย่ มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง มีสระนํ้าแลดูรม่ รืน
่ ตัวศาลเจ้า
เป็ นอาคารชัน้ เดียว เบื้องหน้าอาคารมีแท่นบูชาฟ้ าดิน พระถี่ก๋งหรือเทียนสิน หน้าประตูจารึกพระนาม พระท่ามกง
เยีย่ พร้อมกลอนคู่คาํ กวางตุง้ ซินเหล่งอิน๋ ฮัก เสงเซ่าโหม่วเกิง จิตวิญญาณของเซียนอมตะให้ยงิ่ ใหญ่และปรากฏชัด
ความศักดิ ์สิทธิ ์ให้ย ั ่งยืนไม่มขี อบเขต
จากนัน้ เดินทางสู่ หอนาฬิ กาตรัง (Trang Clock Tower) แลนด์มาร์คสําคัญอีกแห่งของจังหวัดตรังที่จะส่องสว่าง
สดใสในยามคํ่าคืน คือ “หอนาฬิกา” หอสูงทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางวงเวียน คอยบอกเวลาให้กบั คนตรัง และเป็ นสถานที่จดั
งานในเทศกาลสําคัญต่างๆ ชม วงเวียนนํ้าพุปลาพะยูน ตัง้ อยู่ทถ่ี นนพัทลุงบริเวณทางขึน้ จวนผูว้ ่าฯ เป็ นวงเวียน
นํ้ าพุขนาดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ เป็ นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชัน้ บนสุดเป็ นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่อง
พระสุธนมโนราห์ ชัน้ รองลงมาเป็ นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็ นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัย
มณีและชัน้ ล่างเป็ นรูปปลาพะยูน ซึง่ เป็ นสัตว์อนุ รกั ษ์ประจําจังหวัดตรัง

เดินทางไปยัง โบสถ์คริ สตจักรตรัง ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองบนถนนห้วยยอด ใกล้กบั โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตาม
ประวัตเิ มือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2458 มีพธิ ถี วายอาคารโบสถ์ถาวรของคริสตจักรตรัง ดังอักษรจารึกไว้เหนือบันได
ทางเข้าว่า "วิหารคริสตศาสนา”
เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง
นําทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมเมซอง เดอ เชียร์ หรือเทียบเท่า
DAY 2 ท่าเรือปาเมง - เกาะมุก - ถํา้ มรกต – เกาะเชือก
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถํา้ มรกต หนึ่งใน UNSEEN THAILAND
อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานทีท
่ ม่ี ชี ่อื เสียงโดยเฉพาะ
การจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็ นเกาะทีม่ คี วามกว้างมาก มีชายหาดทีม่ ที รายขาวละเอียด หาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่น

นํ้า นํ้าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง นํ้าตืน
้ ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนกั ท่องเทีย่ วมาแวะจอด
เรือเล่นนํ้า อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็ นจํานวนมาก

นํ าท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็ นจุดดํานํ้ าชมปะการัง ที่สวยทีส่ ุดของ
ทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทงั ้ สีแดง สีสม้ สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผัส ดาวขนนก เกาะ
เชือกเป็ นเกาะเล็กๆ ทัง้ 3 เกาะ อยู่ในวงล้อม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็ นเกาะสัมปทานรังนกทัง้ สามเกาะ
ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลกั ษณะ เป็ นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชัน ไม่มชี ายหาด
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสูท
่ า่ เรือ
(โปรแกรมการท่ องเที่ยวทะเล อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดับนํ้าทะเล เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ หากสภาพอากาศไม่ เอื้อต่ อการลอยตัวเข้ าชมถํา้ มรกตและดํานํ้าทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน
ค่ าใช้ จ่ายทุกกรณี)
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมเมซอง เดอ เชียร์ หรือเทียบเท่า
DAY 3 สะพานติ ณสูลานนท์ - วัดแหลมพ้อ - หาดสิ มิหลา - เขาตังกวน - ย่านเมืองเก่าสงขลา – ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางข้าม สะพานติ ณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็ น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึน้ ในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ดํารงตําแหน่ งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั ง่ บ้านนํ้ า
กระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ

นํ าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตัง้ อยู่ท่บ
ี ้านสวนทุเรียน ตําบลเกาะยอ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ริมทะเลสาบสงขลา เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และสําคัญวัดหนึ่ง เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญของ
จังหวัดสงขลา ประดิษ ฐาน พระนอนปางไสยาสน์ ท่ใี หญ่ ท่สี ุด ซึ่งเป็ นพระพุท ธรูปปางปรินิพ พานที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ใน
ประเทศไทย พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ ทัง้ นี้เนื่องด้วยทีต่ งั ้ วัดอยู่ใกล้ถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝัง่ เกาะยอ จึง
ทําให้เป็ นสิง่ ทีส่ ะดุดตาของผูท
้ ข่ี บั รถผ่านไปมา
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
เช็คอิน @หาดสมิ หลา ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่ องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียด
นวลตาขนานไปกับทิวสนทีป
่ ลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สญ
ั ลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปัน
้ นางเงือกสีทอง
จุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายรูปมากทีส่ ดุ

นําท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็ นทีป
่ ระดิษฐานเจดียพ
์ ระธาตุค่บ
ู า้ นคู่เมืองจังหวัดสงขลา ชม ย่าน

เมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ทา่ นได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
ไม่วา่ จะเป็ นตึกโบราณสถาปั ตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกสี กําแพงสตรีทอาร์ต
นําท่านแวะซื้อของฝาก ตลาดกิ มหยง เป็ นตลาดขายของฝากและของทีร่ ะลึกขนาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตัง้ อยู่บนอาคารสองชัน้ ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชัน้ บนเป็ นร้านขายสินค้า ชัน้ ล่างเป็ นตลาดขายของแห้ง
อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
20.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท (THAI VIET JET)เทีย่ วบินที่ VZ329 ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั ่วโมง 40 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยู่กบ
ั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อนํ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
22.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
ราคาผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
26 – 28 เมษายน 2564
8,999
2,000
28 – 30 เมษายน 2564
8,999
2,000
05 – 07 พฤษภาคม 2564
8,999
2,000
10 – 12 พฤษภาคม 2564
8,999
2,000
16 – 18 พฤษภาคม 2564
8,999
2,000
20 – 22 พฤษภาคม 2564
9,999
2,000
23 – 25 พฤษภาคม 2564
8,999
2,000
26 – 28 พฤษภาคม 2564
8,999
2,000

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี ั ่งบนเครือ่ งบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สาํ หรับการทําประกันการเดินทาง กรณีทท
่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคูน
่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสําคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทา่ นละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป
้ รับอากาศ VIP (นําเทีย่ วตามรายการ)
- บริการนํ้าดืม่ 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษท
ั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษท
ั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ
่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ

-

ค่าอาหารสําหรับท่านทีท
่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน
่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน
่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษท
ั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทา่ นละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
- มัดจําท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาํ การยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี ั ่งจํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บ
ี ริษท
ั
กําหนด ทางบริษท
ั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษท
ั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
-

-

โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม อัน เนื่ อ งจากฤดูก าล สภาพภูม ิอ ากาศ เหตุ ก ารณ์ ท าง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท
่ อ่ งเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษท
ั
จะคํา นึ ง ถึง ประโยชน์ ข องลูกค้าเป็ น สําคัญ หากกรณี ท่ีจํา เป็ นจะต้อ งมีค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
กรณีทท
่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั ่งของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษท
ั
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
มัค คุเ ทศก์ พนักงาน และตัว แทนบริษัท ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษท
ั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษท
ั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทํา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท
่ี ่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 นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษท
ั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
้
ใดๆทัง้ สิน้
กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ
เรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีทโ่ี ปรแกรมมีท่พ
ี กั ทางบริษท
ั จะจัดทีน
่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
่ี า่ นเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
่ า่ นต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่ อ งจากร้า นอาหารปิ ด ทํา การชั ่วคราว หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่ีพ กั บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง

-

-

-

อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ นจะต้อง
ชําระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
เกี่ยวกับที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ดุ ให้ทา่ นได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯ แล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

