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มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  



- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลาดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 
DAY 1 

(กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25 (-/-/-) 
 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map: 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการ
เดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง(พ่นฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง ) 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 
21.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และ

ตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง) 
เมืองนครฯนอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้แล้ว ท่ีเมืองนครฯก็ยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่นหนังตะลุง มี
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี 

DAY 2 
นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ –วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านต่ิมซ า 



08.00 น. นําท่านเดินทางสู่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อําเภอสิชล วัดเจดีย์นั้นเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้านต้ังแต่ในละแวกใกล้
ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาท่ีเช่ือว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและค้าขาย แต่ท่ี
เป็นท่ีเคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนท่ัวสาระทิศ คือ ไอ้ไข่เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูป
เด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ซึ่งมาจากส่ิงของท่ีชาวบ้านท่ีนับถือ
ศรัทธานํามาถวายแก้บน รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ท่ีกุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบาน
ศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทํายอด
ให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนําส่ิงของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ
วัน โดยเฉพาะนักเส่ียงโชคก็เยอะด้วยเช่นกัน 

 

09.30น. นําท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ช่ือ “วัดยางใหญ่” แต่ช่ือ “วัดคงคา
ล้อม” ในอดีตชาวบ้านทําไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัด
ยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบันไฮ
ไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ”  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เช่ือกันว่าเป็นสุดยอดของพรานท้ังปวง 
บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวังวิธีแก้
บนก็แสนง่ายคือ นําปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านั้นเอง 

 
 
 
 
 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน เมนูขนมจีนแกงใต้ 
12.30 น. นําท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ต้ังขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระ

เกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เล่ือมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา 
พ่อท่านคล้ายได้เช่ือถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ 
เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ช่ือว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเส่ือม
ใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 

 

 



14.20 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ท่ีทุกคนจะหลงรัก ท่านจะ
ได้สัมผัสกับความสงบ วิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ําไหลผ่านแก่ง
หินต่างๆ หมูบ่้านคีรีวงได้รับรางวัลยอดเย่ียมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ( Thailand Tourism Awards) ประจําปี 
2541 ประเภทเมืองและชุมชน 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. พักที่ โรงแรม At 24 Boutique  หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า  

DAY 3 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ลอยฟ้า – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ –เข่ือนรัชชประภา – 

ตลาดศาลเจ้า (B/L/-) 
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30น. นําท่านชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง 

นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ท้ังหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีรู้จักกันแพร่หลาย
ก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งต้ังอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นท่ีบรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 
นับเป็นปูชนียสถาน ท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง วัดเจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นสํานักสงฆ์ของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี มีการจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสถานท่ีท่ีมีความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมค่ะ
นอกจากอุทยานธรรมเขานาในหลวง จะเป็นสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว และเป็นท่ีเคารพบูชาของคนท่ัวไป 
สถาปัตยกรรม และศาสนสถานต่างๆ ภายในวัดท่ีนี่ถูกตกแต่งและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างงดงาม เช่น เจดีย์
ร้อยยอด พระธาตุพันองค์ รอยพระพุทธบาทท่ีปรากฏอยู่บนยอดเขาของอุทยานธรรม ท่ีเปรียบเหมือนเป็นอีก
หนึ่งศูนย์รวมแห่งความเช่ือและความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้คนต่างเดินทางมาขึ้นเขา กราบ
ไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

 

14.40 น. นําท่านสู่สะพานแขวนเขาพิทักษ์ เป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้
กระดานบนโครงเหล็ก สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง  
ด้านหลังสะพานเป็น เขาเทพพิทักษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ ซึ่งเป็นจุดชม
ทัศนียภาพงดงาม ทอดตัวข้ามลําธารกับป่าไม้ท่ีเขียวขจี ท่ีมีท้ังป่ายาง พืชผลไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศทิวทัศน์
ความเป็นธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา สายน้ํา สวนผลไม้ของชาวบ้าน และความสวยแปลกตาของเขาเทพ
พิทักษ์ 



 
15.30 น. ท่านเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลานนําท่านล่องเรือชม บรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ

กว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ําของทะเลสาบท่ี
สวยใส จนทําให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” เนื่องจากมีหลายๆมุมท่ีมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้าย 
“เมืองกุ้ยหลิน” สถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังของเมืองจีน 

 

ค่ า อิสระอาหารค่ า ณ ตลาดศาลเจ้า 
20.00 น. พักที่โรงแรม เอส.22หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

DAY 4 
วัดพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก – กรุงเทพ (B/L/-) 



 
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00 น. เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น

สถานท่ีบรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ียังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึ้นช่ือ เช่น ไข่เค็มไชยา 

น้ําพริกไตปลาแห้ง ถั่วอัลมอนด์ เป็นต้น 
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน  

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมคว ามประทับใจ 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ  

วันที่เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

ท่านละ 
ราคาเสริมเตียง 

พัก 3 คน ท่านละ 
พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

23-26 กรกฎาคม 2563 4,199 4,199 1,500 



25-28 กรกฎาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
6-9 สิงหาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
9-12 สิงหาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
27-30 สิงหาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
10-13 กันยายน 2563 4,199 4,199 1,500 
24-27 กันยายน 2563 4,199 4,199 1,500 

1-4 ตุลาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
10-13 ตุลาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
22-25 ตุลาคม 2563 4,199 4,199 1,500 

5-8 พฤศจิกายน 2563 4,199 4,199 1,500 
19-22 พฤศจิกายน 2563 4,199 4,199 1,500 

4-7 ธันวาคม 2563 4,199 4,199 1,500 
10-13 ธันวาคม 2563 4,199 4,199 1,500 

 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

 

ข้อส าคัญ 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  
- ถ้าหากมี ผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิกการเดินทาง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 

วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปล่ียนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ และ

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 1,000 บาท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าท่ีพักจํานวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอั ตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า 
กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด 

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น 
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง 
สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน 
(ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  



- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการ
ยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น  

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 

7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์  
- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ

ลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือกรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพักบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง
โรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


