ทัวร์สุขภาพ...
สุขกาย...แช่น้าแร่ออนเซ็นเมืองไทย สุขใจ...ไหว้พระขอพร

ระนอง-เกาะสอง 4 วัน 2 คืน
โดยรถตู้ปรับอากาศ
เที่ยวเกาะสอง ชมวัดปีดอร์เอ(เป็นวัดจาลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง)
นมัสการศาสนะสถานพร้อมทัง้ วัดมอญและกราบพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ ชมอนุสาวรียเ์ พระเจ้าบุเรงนอง
นมัสการหลวงพ่อดีบุก ณ วัดบ้านหงาว ชมพระราชวังจาลองรัตนรังสรรค์ แช่น้าแร่ที่บ่อน้าพุร้อนพรรั้ง
เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พัก โรงแรมทินดิ ี แอท ระนอง 2 คืน

วันที่เดินทาง
7,999.02-05/9-12/16-19/23-26 พฤศจิกายน/30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560
7,999.08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
8,499.29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปีใหม่)
7,999.04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
7,999.01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ์ 2561
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอํานวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระนอง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
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บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้าเมืองระนอง
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดระนอง นําท่านเข้าสู่ โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 14.00 น. ให้ท่านใช้บริการ
แช่น้ําแร่บ่อสาธารณะของโรงแรม) ผ่อนคลายแช่น้ําแร่ยามเช้าในสระน้ําแร่ของโรงแรม บริเวณสระว่ายน้ํามี
บ่อน้ําแร่ปรับอุณหภูมิ 4 บ่อ บ่อน้ําแร่จากุชซี่ rain shower ห้องอาบน้ําบริเวณฟิตเนส ท่านสามารถใช้บริการ
ได้ตามอัธยาศัย
07.30 น. บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสะพานปลา เพื่อทาบัตรผ่านแดน *อนุญาตให้ข้ามไปเฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานํา
บัตรประชาชนตัวจริงติดตัวเพื่อใช้ทําเอกสารผ่านแดนเที่ยวเกาะในประเทศพม่า
09.30 น. หลังผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยแล้ว นําท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่ เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เป็น
ดินแดนที่อยู่ปลายแหลมสุดของพม่า ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ํากระบุรี ตรงข้ามจังหวัดระนอง เมื่อสมัย อังกฤษ
ปกครอง เรียกว่า วิคตอเรีย พอยต์ ปัจจุบันชาวพม่าเรียกว่า บุเรงนอง พอยต์
10.00 น. นําท่านเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวท้องถิ่น นําท่านแวะชม วัดปิดอร์เอ เป็นวัดที่มีการสร้างเจดีย์
ที่จําลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทันใจ” เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเกาะ
สองให้ค วามเคารพนั บถือ เป็น อย่า งมาก ชมสถาปัต ยกรรมสไตล์ พม่า มากมายในเมือ งเล็ก ๆ แห่งนี้ แวะ
อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง พร้อมทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ บริเวณ View Point นําท่านเก็บภาพ
เป็นที่ระลึก ที่มองเห็นฝั่งไทยและพม่าทั้งสองฝั่งได้อย่างสวยงาม แวะช้อปปิ้ง ตลาดร่างสุเวนีย์ แหล่งช้อปปิ้ง
ของที่ระลึก ผ้าโสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึ่งมีให้เลือ กมากมาย และสินค้าอื่นๆ อาทิ ยาดม เครื่อ งหวาย
เครื่องประดับ *ห้ามซื้อสินค้าของป่ากลับเข้าประเทศไทย มิเช่นนั้นท่านจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่หอ้ งอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีทัศนียภาพงดงาม
15.00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง จังหวัดระนอง
16.00 น. นําท่านแวะ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของเจ้าพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
เจ้าเมืองระนองคนแรกต้นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่น เป็นตัวอย่าง
ของผู้ประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งๆที่ท่านอพยพมาจากเมืองจีน เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้าง แต่ในที่สุดได้รับ
ตําแหน่งเป็นเจ้าเมือง สิ่งที่น่าสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุ้ย เป็นลวดลายมังกร ดอกไม้ วิถีชีวิต
ของชาวจีนสมัยโบราณ และสัตว์อื่นๆ ที่แฝงไว้ซึ่งความหมายที่สื่อความไปยังลูกหลาน เพื่อให้คงไว้ซึ่งการ
รักษาความดีต่อไป
17.00 น. นําท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง ท่านสามารถผ่อนคลายแช่น้ําแร่ธรรมชาติจาก
น้ําพุร้อนรักษะวารินแบบส่วนตัวในห้องพัก (โรงแรมได้ต่อท่อตรงมาจากบ่อน้ําพุร้อน) หรือว่ายน้ําในสระ
น้ําแร่หรือเข้าร่วมชั้นเรียนแอโรบิกที่ศูนย์ออกกําลังกายหรือบริการนวดแผนไทย
18.00 น. บริการอาหารค่า(4) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ําคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง
วัดบ้านหงาว-น้าตกหงาว-ภูเขาหญ้า-บ่อน้าพุร้อนพรรั้ง-พระราชวังรัตนรังสรรค์
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําท่ านเข้ าสู่ วั ดบ้ านหงาว นํ าท่ านเข้า กราบสัก การะ หลวงพ่ อ ดี บุก หรื อ พระติ ปุก ะพุ ทธมหาศากยมุ ณี
ศรีรณังค์ มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” ชมพระ
อุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม มีรายละเอียดที่งดงามและใช้โทนสีเหลืองทอง จากนั้นให้ท่านได้
ชม วังมัจฉา ที่มีปลามากมายจนถึงขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบึก เชิญท่านให้อาหารปลาตามอิสระ
10.00 น. ชม น้ําตกหงาว น้ําตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ที่สําคัญที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกหงาวยังเป็นแหล่งที่พบปู
ชนิดใหม่ของโลก คือ ปูเจ้าฟ้า และมีพรรณไม้ที่น่าสนใจคือ "โกมาสุม" หรือ "เอื้องเงินหลวง"
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รา้ นอาหาร
13.00 น. นําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกัน
ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า บรรยากาศเหมือนอยู่ในแอฟริกา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยๆ ของ
ภูเขาหญ้าตามอิสระ
14.00 น. นําท่านแช่น้ําแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ บ่อน้ําพุร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ําแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ
35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ํามากถึง 13 ตาน้ํา อยู่ใกล้ลําธาร
บริเวณ บ่อน้ําร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไ ม้นานาชนิด มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น บ่อน้ําร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ํากลางแจ้ง ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ
ร้านอาหาร และบ้านพัก เป็นต้น น้ําพุร้อนบ้านพรรั้ง เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน้ําแร่แบบใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ
16.00 น. นําท่านชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค์(จําลอง) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการเสด็จมา
ประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 เป็นพระราชวังที่
สร้างขึ้นจากไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ให้ท่านเดินชมบริเวณด้านนอกบริเวณสวนสาธารณะและเก็บภาพเป็น
ที่ระลึก
18.00 น. บริการอาหารค่า(7) ที่ร้านอาหาร จากนั้นกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ําคืน
ที่พัก
โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
ระนอง-วัดวารีบรรพต-น้าตกปุญญาบาล-ก้องวัลเล่ย-์ วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อําลาที่พัก เดินทางสู่ วัดวารีบรรพต หรือวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง นําท่านกราบ
สักการะ หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพแล้ว ร่างกายไม่ไหม้ไฟในวันพระราชทานเพลิง จน
เป็นข่าวดังทั่วประเทศ ชมพระเจดีย์สีทอง ศิลปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ องค์
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยาว 22 เมตร
นําท่านชม น้ําตกปุญญบาล น้ําตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน้ําตกได้จากริมถนนเลย
09.00
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10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
23.00 น.

ทีเดียว น้ําตกสายนี้เดิมชื่อ น้ําตกเส็ดตะกวด มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่กลับมีน้ําไหลแรงตลอดปี และมี
ทิวทัศน์สวยงาม โดยน้ําตกมีทั้งหมด 3 ชั้นมีต้นน้ํามาจากลําห้วยเล็กๆ ในเขตป่าละอุ่น ป่าราชกูด โดยแต่ละ
ชั้นมีความน่าสนใจแตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เป็นชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเป็นสายน้ําไหลตกลงมา
ตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านล่างเป็นแอ่งน้ําตื้นๆ น้ําตกชั้นที่ 2 เรียกว่า
น้ําตกโตนไม้ไผ่ และน้ําตกชั้นที่ 3 เรียกว่าน้ําตกโตนต้นเฟิร์นนอกจากนี้ จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จัดทําขึ้นให้เดินได้สบายๆ อีกทั้งบริเวณต้นน้ํายังมีต้นพญาไม้
หรือขุนไม้ขนาดโตวัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก
นําท่านสู่ ก้องวัลเล่ย์ แหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกและคั่วกาแฟพันธุ์โรบัส และมีกรรมวิธีที่โดดเด่น โดยใช้ไม้
อบเชย ซึ่งมีกลิ่นหอม คั่วเมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆ ทีละกระทะ สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคั่วกาแฟ
รวมถึงเรียนรูว้ ิธีการเพาะปลูกกาแฟ
บริการอาหารกลางวัน(9) ทีก่ ้องวัลเล่ย์
นําท่านชม วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง มีความสําคัญในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามัญ เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมีอ ายุกว่าร้อยปี ชมพระเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่า อายุนับ
100 ปี มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม จากฐาน
ถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกําแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร แต่ละด้านของกําแพงมี
ประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกําแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทําด้วย
ทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตามศิลปะแบบพม่า ทั้งนี้ ผู้สร้างเจดีย์องค์นี้คือ นางพั่วไซ่ข่าย ผู้เคารพ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวายโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงาม
มาก และบริเวณใกล้เคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว
นําท่านแวะถ่ายรูป บริเวณคอคอดกระ เป็นจุดที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณบ้านทับหลี ให้ท่านได้
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และซื้อ ซาลาเปาทับหลี เป็นของฝาก
บริการอาหารค่า(10) ที่ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
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อัตราค่าบริการทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

อัตราค่าบริการทัวร์
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
หมายเหตุ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 2 คัน

02-05/9-12/16-19/23-26 พ.ย./30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปีใหม่)
04-07/11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ์ 2561
7,999.7,999.7,999.7,499.1,500.-

29 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561(ปีใหม่)
8,499.8,499.8,499.7,999.1,800.-

เอกสารที่ใช้ในการผ่านแดน
1.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง สําหรับยื่นเอกสารผ่านแดนที่ด่าน
สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสําหรับการเข้าชมวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสํารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดเล่นน้ํา
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ (สําหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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8.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จาก
อุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ําใจของท่าน
การจองทัวร์และสารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ข องผู้เดินทางในการติดต่อ สําหรับการออก
ใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทําการชําระค่ามัดจําทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
2.การจองทัวร์และการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีก าร วางเงินมัดจํา เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการ
จองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทําการจองทัวร์และสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อ ใช้
สําหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สําหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสํารองค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจําคืนได้
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชําระเงินค่าทัวร์ตามที่กําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางหรือ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กําหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ํา 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์หากมีการปรับราคาค่าน้ํามันขึ้นก่อนการเดินทางหรือมีการปรับราคา
ค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
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3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลาทั้งนีโ้ ดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สําคัญหรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริ ษัท ฯ จะไม่รั บ ผิ ด ชอบค่า เสี ย หายในเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น , เหตุก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ , การปฏิ วั ติ ,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่าอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม, อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิไ์ ม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือชําระค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้อ งพักคู่ (Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน (เสริมเตียง)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการ
ดูแ ลเป็น พิเ ศษ อาทิ นั่ งรถเข็น เด็ก และผู้สู งอายุ มีโ รคประจํ าตั ว ท่า นและครอบครั วต้ อ งให้ การดู แลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษั ทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและ
ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการ
ในครั้งนี้
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