บินด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ350
VZ353

BKK(สุวรรณภูมิ) – URT(สุราษฎร์ธานี )
URT(สุราษฎร์ธานี ) – BKK(สุวรรณภูมิ)

09.30 – 10.45
18.50 – 20.15

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

DAY1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุสวี – วิสาหกิ จชุมชน
กลุ่มกาแฟบ้านถา้ สิ งห์ – สะพานไม้เคี่ยม หนองใหญ่ – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ –
จุดชมวิวเขามัทรี
(– /L/D)
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI
VIET JET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อ
รับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET
JET (VZ) เทีย่ วบินที่ VZ350 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
10.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ ั ่ง คอยให้บริการอยู่ทสี่ นามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------นาทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุสวี ตัง้ อยู่ในอาเภอสวี เป็ นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอาเภอสวี วัด
พระธาตุสวีตงั ้ อยู่ติดกับแม่น้าสวีห่างจากตัวอาเภอประมาณ 3 กิโลเมตร เป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีเ่ ป็ นหนึ่งในจตุธรรม
ธาตุของทางภาคใต้ มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี และมีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานตัง้ แต่สมัยอยุธยา จึงไม่ควรพลาดมา
สักการะเพื่อความเป็ นสิรมิ งคล ภายในเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระธาตุเจดียห์ นึ่งในจตุธรรมธาตุ ลักษณะขององค์พระ
ธาตุคล้ายกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มขี นาดย่อมกว่า ภายในวัดมี พิพธิ ภัณฑ์วดั พระธาตุสวี โดยมี
การจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณทีข่ ุดค้นพบในบริเวณพระธาตุถูกนามาเก็บไว้ยงั อาคารแห่งนี้

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางต่อไปยัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถา้ สิ งห์ เกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยรับ
ซื้อกาแฟจากผูป้ ลูกกาแฟในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีกว่า 400 ครัวเรือน ในราคาทีส่ ูงกว่าท้องตลาดโดยให้ความสาคัญ
กับการคัดสรรคุณภาพเพื่อน ามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณ ภาพ และเปิ ดเป็ นศูนย์ให้ความรู้กับหน่ วยงาน
ภายนอกเพื่อเป็ นวิทยาทาน เปิ ดให้เข้ามาเยี่ยมชมขบวนการผลิตของกาแฟถ้าสิงห์ ตัง้ แต่เป็ นต้น สู่การอบ การ
คั ่ว ก่อนจะบรรจุในซอง พร้อมซื้อกลับมาฝากคนทีบ่ า้ นได้อกี ด้วย

นาท่านชม สะพานไม้เคี้ยม แหล่งแลนด์มาร์คของจังหวัดที่เป็ นสะพานทาจากไม้เคี้ยมทีม่ คี วามทนทัง้ น้ าเค็ม
และน้ าจืดตัง้ อยู่กลางหนองน้าใหญ่ทตี่ งั ้ อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นทีห่ นองใหญ่ตามแนวพระราชดาริ หรือเรียกว่า
“แก้มลิงหนองใหญ่”

น าท่ า นออกเดิน ทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุด มศักดิ์ ตัง้ อยู่ บ ริเ วณหาดทรายรีห าดทรายยาว
ทรายขาวสะอาด ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ ์
ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กบั ประเทศไทยทรงเป็ นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทัง้ ปวงและ เป็ นที่เคารพ
สักการะของประชาชนทั ่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่

สร้างขึน้ บนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็ นสถานทีส่ น้ิ พระชนม์ของพระองค์ ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจาลอง
ทีห่ นั หน้าออก สู่ทะเล จึงเป็ นจุดทีม่ องเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชดั เจน

นาท่านเดินชมพระอาทิตย์ตก จุดชมวิวเขามัทรี ตัง้ อยู่ที่ ตาบลปากน้า อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อีกหนึ่ง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วดังของชุมพร ที่มบี รรยากาศสบายๆ เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงามมากๆ ค่ะ ที่สาคัญคือสามารถชม
วิวได้รอบ 360 องศาเลยค่ะ เห็นทัง้ เกาะเล็กเกาะใหญ่ และเรือประมงทีป่ ากน้าชุมพร

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั SOUTHGATE RESIDENCE HOTEL CHUMPHON หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY2 ล่องเรือดาน้าตื้น – เกาะทะลุ – เกาะกะโหลก – เกาะง่ามน้ อย – เกาะง่ามใหญ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.30 นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือทิพย์มารีน่า
08.00 ถึงท่าเรือ ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ดาน้า

(B/L/–)

08.15 เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูแ้ ละสาธิตการใช้อุปกรณ์ การดาน้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ทาลายสิง่ แวดล้อม
08.30 ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ( เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที )
เกาะทะลุ เป็ นเกาะหินปูน มีโพรงถ้าขนาดใหญ่คร่อมผิวน้ าซึ่งสามารถว่ายน้ าลอดทะลุไปได้ ดาน้ าชมปะการัง
รายล้อมด้วยฝูงปลา อาทิเช่น ปลาไส้ตนั จานวนมาก

เกาะกะโหลก มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก ดาน้ าชมแนวปะการัง โขดที่เรียงตัวกัน อย่างหนาแน่ น อาทิเช่น
ฟองน้าครก ปะการังสมองและยังมีโอกาสได้พบฝูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่อกี ด้วย

เทีย่ ง รับประทานอาหาร แบบ SET BOX บนเรือ
เกาะง่ามน้ อย ชมฝ่ ามือพระพุทธเจ้า เป็ นสัญลักษณ์ของเกาะ ทีน่ ี่มนี กนางแอ่นอาศัยจานวนมาก ดาน้าชมสวน
ดอกไม้ทะเล ซึ่งเป็ นบ้านของปลาการ์ตูนอินเดียแดง และปลาผีเสื้อชุมพร

เกาะง่ามใหญ่ ชมความหลากหลายของสัตว์ทะเล อาทิเช่น ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว ถ้าโชคดี
อาจจะได้พบกับ ฉลามวาฬ เป็ นยักษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลชุมพร
15.00 เดินทางกลับท่าเรือทิพย์มารีน่า
นาท่านออกเดินทางสู่ ชุมพรไนท์พลาซ่า เป็ นสถานที่ทรี่ วบรวมหลายอย่างไว้ดว้ ยกัน ไม่ว่าจะเป็ นของทีร่ ะลึก
ฝี มือ ชาวเขา เสื้อ ผ้า เครื่อ งประดับของคนพื้น เมือ ง รวมไปถึง ผลิต ภัณ ฑ์ข องชนพื้น เมือ ง และสิน ค้างาน
ศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อสิ ระทุกท่านในการเลือกซื้อ
ค่า อิ สระรับประทานอาหารเย็น ณ ชุมพรไนซ์บาซ่าร์
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั SOUTHGATE RESIDENCE HOTEL CHUMPHON หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY3 วัดพระบรมธาตุไชยา – วัดสวนโมกขพลาราม – เสาหลักเมืองสุราษฎร์ธานี – พระธาตุศรีสุ
ราษฎร์ – เฌอบัวคาเฟ่ & เรสเทอรองท์ – ท่ าอากาศยานสุร าษฎร์ธ านี – กรุงเทพฯ(สุวรรณ
ภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็ นสถานที่บรรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็ นพุทธสถานเพียงแห่ง เดีย วใน
ประเทศไทยทีย่ งั คงรักษาความ เป็ นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวชิ ยั ไว้ได้สมบูรณ์

นาท่านเดินทางสู่ วัดโมกขพลาราม สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ าไหล จัดตัง้ โดย พุทธ
ทาสภิกขุ ตัง้ ทีเ่ ขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้เป็ นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมและสถานทีเ่ ผยแผ่พระพุทธศาสนาทีม่ ชี ่อื เสียงไปทั ่วโลก
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศาลหลัก เมื อ ง เป็ นศูน ย์ร วมจิ ต ใจของชาวเมื อ งสุ ร าษฎร์ เพราะถื อ เป็ นหลัก ชัย
คู่บ้านคู่เมืองทาให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็ นสุข ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีตงั ้ อยู่บนถนนดอนใกล้กบั ตลาดบ้าน
ดอนบริเวณริมแม่น้ าตาปี ต.ตลาด อ.เมือง ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์สมบัตคิ รบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็ นสิรมิ งคล เป็ น
หลักชัย และมิ่ง ขวัญ รวมทัง้ เป็ น ศูน ย์ร วมจิตใจของชาวสุร าษฎร์ธานี โดยมีคณะช่ างจากกรมศิลปากรเป็ น
ผู้ออกแบบก่อสร้างตามศิลปกรรมศรีวชิ ยั ด้วยการเน้นรูปลักษณ์ศลิ ปกรรมท้องถิน่ เดิม ได้รบั อิทธิพลมาจากชวา
ลังกา และเขมร ผสมกลมกลืนกัน เพื่อแสดงถึงความมั ่นคงและเป็ นปึ กแผ่นของจัง หวัดสุราษฎร์ธานี เมืองเก่าทีม่ ี
ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์สมัยศรีวชิ ยั และมีความความรุ่งเรืองมาตัง้ แต่สมัยโบราณกาลจวบจนกระทั ่งปัจจุบนั

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุศรีสุราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ประดิษฐานบนยอดเขาท่าเพชร
ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร นับเป็ นปูชนียสถานองค์แรกของอาเภอเมือง ลักษณะรูปทรง
สูงเรียวคล้ายลาเทียนหรือเสาอโศก ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็ นสถาปัตยกรรมแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์ที่

สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว รัชกาลที่ 9
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้เสด็จไป
ทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ทัง้ สองพระองค์ทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็ นสิรมิ งคล ต่อมาใน พ.ศ. 2527
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนิ นทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุ และทรงปลูกต้นเคีย่ ม ต้นไม้ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นทีร่ ะลึกด้วย เขาท่าเพชรจึงถือเป็ นสถานที่
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นสิรมิ งคลและทรงคุณค่ายิง่ สาหรับชาวสุราษฎร์ธานี

นาท่านออกเดินทางสู่ เฌอบัวคาเฟ่ & เรสเทอรองท์ เป็ นคาเฟ่ กลางน้ าเปิ ดใหม่ของสุราษฎร์ บรรยากาศร้าน
เป็ นธนนมชาติ ร่มรื่น เนื่องด้วยร้านตัง้ อยู่บนบึงบัว เครื่องดื่มและอาหารสไตล์พ้นื บ้านรสจัด และยังมีกจิ กรรม
ในได้ทาอีกด้วย อาทิเช่น ให้อาหารปลา ปัน่ เรือเป็ ด

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เทีย่ วบินที่
VZ353 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
20.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************************************************************

อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

23 – 25 เมษายน 2564
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564
13 – 15 พฤษภาคม 2564
29 – 31 พฤษภาคม 2564

8,999
8,999
8,999
8,999

2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดินทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตู้ปรับอากาศ 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 ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเี่ พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้ องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีที่มคี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทนี่ ั ่ง
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บี่ ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษั ทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสั ่งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวัน อื่น ๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้ ห ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ที่ท่านเริม่ จองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีทโี่ ปรแกรมมีทพี่ กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชั ่วคราว หรือ กรณีทโี่ ปรแกรมมีทพี่ กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโี่ รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน

- กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 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
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

