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พกัสรุาษฎรธ์าน ี1 คนื แพเขือ่นเชีย่วหลาน 1คนื

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยาน
นครศรธีรรมราช น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) - วดั
เจดยี ์ไอไ้ข ่- สชิล - จดุชมววิเขาพลายด า - ฮลูา่บชีคลบั สชิล – สรุาษฎรธ์าน ี
พกัเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี                                                                      อาหาร /--/--/เย็น 

2  สะพานแขวนวดัเขาพงั ภเูขารปูหวัใจ – เขือ่นเชีย่วหลาน - ชมกุย้หลนิเมอืงไทย - แพทีพ่กั 
พกัแพเพลนิไพร หรอืแพอืน่ระดบัใกลเ้คยีง                                       อาหารเชา้/ เทีย่ง/เย็น  

3 แพทีพ่กั - ซุม้ประตเูจดยีล์อยฟ้า อทุยานธรรมเขานาในหลวง - ศาลหลกัเมอืง - วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร - รา้นโกป๊ี – รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                                                 อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2 – 6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่น

เดยีว ช าระเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

1-3 มกราคม 64 9,888 ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 16 



                             

 

 

 

ไฟลท์บนิ :  

Departure: FD3239 DMK-NST 11.40-12.55 

Return      : FD3187 NST-DMK 18.35-19.50  
 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรร) 

ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

 

วนัแรก     ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) –  

               วดัเจดยี ์ไอไ้ข ่- สชิล - จดุชมววิเขาพลายด า - ฮลูา่บชีคลบั สชิล – สรุาษฎรธ์าน ี

                                                                                                                        อาหารเย็น  

 

09.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผู ้โดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

11.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3239 

12.55 น. ถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก 

บา่ย น าท่านขึ้นรถตู ้ปรบัอากาศเดินทางท่องเที่ยว

เดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) วัดสชีมพูแหง่

เมอืงนคร เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มัยโบราณ แตเ่ดมิชือ่ “วัด

คงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิน้ส่วน

พระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวง

พ่อวัดยางใหญ ่และดว้ยความโดง่ดังของพรานบญุก็ได ้

มกีารบรูณะวัดอกีจนเป็นวัดทีส่วยงามเหมอืนในปัจจุบัน 

ไฮไลทข์องวัดนี้คอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าว

ปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กันว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง 

บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญ่คนนยิมขอ 

ความปลอดภยั โชคลาภ ให้มีก ินมีใช้ หากใคร

สมหวัง วธิแีกบ้นคอืน าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้ง

โบสถ ์(ความเชือ่สว่นบคุคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1ชดุ 

หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบชูา กลา่ว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา

นะมาสะโย 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข)่ จากเรือ่งราว

ทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุก

อยา่ง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 

9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพราง

ทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิ์

ที่สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชือ่กันว่า “ขอได ้

ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบาน

ศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน 

หรอืขอใหช้่วยเรียกคนมาซือ้ของ หรือท ายอดขายให ้ 

ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วย

ปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปดว้ยสิ่งของที่ผู ้

เลื่อมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 

หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสูงเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่ง

บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข ่ทกุวันผูค้นตา่ง



                             

หลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไม ้

สลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย (ความเชือ่สว่นบคุคล)   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้ับ แตเ่มือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, 

ไกป่นูป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 จากนัน้เดนิทางสู ่จุดชมววิเขาพลายด า แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์แห่งทะเลใต ้เป็นเขาทีม่ลีักษณะ

เป็นภเูขาทีต่ดิทะเลตรงแนวรอยตอ่ เขตอ าเภอขนอม และ อ าเภอสชิล เป็นทะเลทีม่ธีรรมชาตทิีแ่สนสงบ

และมจีดุชมววิเขาพลายด าทีส่ามารถเห็น อา่วทอ้งหยไีดใ้นมมุกวา้งอยา่งสวยงาม ระหวา่งทางใหท้า่นชืน่

ชมความงามของถนนที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในเมืองไทย 

จากนัน้น าท่านไป ฮูลา่บชีคลบัสชิล ดืม่ด ่ากับบรรยากาศรมิทะเลสชิลในสไตลบ์าหล ีทีม่มีุมสวยใหไ้ด ้

เช็คอนิถ่ายรูปมากมาย ความโดดเด่นยกใหอ้าหารและเครือ่งดืม่ที่มใีหเ้ลอืกอิม่อร่อยทัง้แบบของคาว 

ของหวาน และเครือ่งดืม่มากมาย นอกจากนี้ทางรา้นยังตกแต่งรา้นดว้ยโทนสชีมพูหวานแหวว ทีเ่หมาะ

กับการมาน่ังพักผ่อนและถ่ายรูปเก่ๆอย่างยิง่ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ หรอื ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่1)  

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: โรงแรมมารล์นิ สรุาษฎรธ์าน ีหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง         สะพานแขวนวดัเขาพงั ภเูขารปูหวัใจ – เขือ่นเชีย่วหลาน – ชมกุย้หลนิเมอืงไทย –  

                      แพทีพ่กั แพเพลนิไพรหรอืแพอืน่ในเขือ่นเชีย่วหลานระดบัใกลเ้คยีงกนั        

                                                                                                               อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวนวดัเขาพงั ภเูขารปูหวัใจ ตัวสะพานใชล้วดสลงิขนาดใหญข่งึยดึกบัเสา

คอนกรตี มรีะยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวขา้มล าธารกับป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ีบรรยากาศทวิทัศน์ความเป็น

ธรรมชาตโิดยรอบมคีวามงดงาม และมคีวามสวยแปลกตาของเขาเทพพทิักษ์ ภเูขาสงูตระหง่านทีต่ัง้อยู่



                             

ดา้นหลังสะพาน มรีูปร่างคลา้ยกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบรเิวณกลางสะพาน จะไดรู้ปหัวใจแบบมุม

สวยสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ แพทีพ่กัในเขือ่นเชีย่วหลาน โดยเรอืหางยาว ระหว่างทางน าท่านชมความงดงาม

ของวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติของผืนน ้ าสีเขียวมรกตสลับภูเขาหินปูนในเขื่อนเชี่ยวหลาน (กุย้หลิน

เมอืงไทย) น าทา่นแวะถ่ายรูปภูเขาหนิปูนทีโ่ดดเดน่ส าคญัของเขือ่นคอื เขาสามเกลอ กุย้หลนิ

เมอืงไทย สญัลักษณ์ของเขือ่นเชีย่วหลาน  ลักษณะเดน่ เป็นภเูขาหนิปนูทรงแหลม 3 ลกูตัง้เรยีงกนั ตัง้

สง่าอยู่บนผนืน ้าสเีขยีวมรกตอันงดงาม กอ่นทีเ่ขือ่นแห่งนี้จะถูกสรา้ง บรเิวณแถบนี้ใตน้ ้าเคยเป็นวัดและ

สุสาน พรอ้มกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ (ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาน 45นาที) เดนิทางถงึ แพ

เพลนิไพรหรอืแพอืน่ในเขือ่นเชีย่วหลานระดบัใกลเ้คยีงกนั  แพในเขือ่นรัชชประภาหรอืเขือ่นเชีย่ว

หลานทีถู่กหอ้มลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูนสงูชันสลับซับซอ้นและผนืน ้าสเีขยีวมรกต ท าใหบ้า้นพักดูโดดเด่น

เมือ่อยูบ่นผนืน ้าสเีขยีว แพจะตัง้อยูบ่รเิวณกลางอา่วพอด ีเป็นจุดทีท่ าเลเหมาะสมและสวยงามอยา่งมาก 

มคีวามเป็นสว่นตัวและเป็นกันเอง รอบลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม ท าใหไ้ดค้วามรูส้กึของการพักผ่อน

เพือ่ความผอ่นคลายอยา่งแทจ้รงิ  

**ทางทีพ่กัก าหนดเวลาจา่ยไฟ 17.30 – 09.00** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) 

 หลงัจากน ัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นหรอืท ากจิกรรมไดต้ามอธัยาศยั เชน่ ลงเลน่น ้าเขือ่นเชีย่วหลาน 

พายเรอืคายัค หรอืน่ังพักผ่อนชวิๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาตริอบตัว ทางทีพ่กัมชีากาแฟใหต้ลอด

ท ัง้วนั  

โปรแกรมทัวร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ระดับน ้าขึน้ลง โดยดู

จากความปลอดภัยเป็นหลัก 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  
ทีพ่กั: แพเพลนิไพร หรอืแพอืน่ๆในเขือ่นทีร่ะดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

** ทีพ่ักแพ นอนเขือ่นหอ้งสว่นใหญจ่ะเป็นเตยีงเดีย่ว DBL กรณีเตยีงคู ่TWN ไมม่หีรอืมไีมเ่พยีงพอทาง

บรษัิทขอปรับเป็นเตยีงเดีย่ว DBLแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

*** ในเขือ่นอากาศด ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทีพ่ักตามราคาขายจะบรกิารเป็นหอ้งพัดลมไมม่แีอรบ์รกิาร 

หอ้งน ้ารวม แยกจากหอ้งพัก 

 

วนัทีส่าม         แพทีพ่กั - ซุม้ประตเูจดยีล์อยฟ้า อทุยานธรรมเขานาในหลวง - ศาลหลกัเมอืง - วดัพระมหาธาตุ

วรมหาวหิาร - รา้นโกป๊ี – รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช - ทา่อากาศยานดอน

เมอืง กรงุเทพฯ                                                                          อาหารเชา้/เทีย่ง/---  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่5) 

 น าทา่นน ัง่เรอืกลบัฝั่ง พรอ้มชมหมอกยาม

เช้า  สมควรแก่ เวลาขึ้น รถตู ป้ รับอากาศ

เดนิทางสู่ เจดยีล์อยฟ้า อุทยานธรรมเขานา

ในหลวง เป็นสถานที่ที่ตัง้ของเจดีย์ลอยฟ้า 

พระพุทธศลิาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีรกิธาต ุ

สถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวม

แห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่า

บรรดาพุทธศาสนิกชนทัง้หลาย (ทัวรน์ าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณซุ ม้ประตูพุทธวดี 9 ยอด) 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น สั ก ก า ร ะสิ่ ง ศั ก ดิ์ ส ิ ท ธิ ์

คู่ บ ้ า น คู่ เ มื อ ง กั น  ศ า ล ห ล ั ก เมื อ ง

นครศรีธรรมราช ตั ้งอยู่ ในอ าเภอเมือง 

บ ริเวณ ทิศ เห นื อ ขอ ง  สน ามหน ้า เมื อ ง 

ออกแบบใหม้ลีักษณะ คลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกวา่ทรงเหมราช 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  
บา่ย น าท่านไหวข้อพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื ทีช่าวนครเรยีกวา่ วดัพระธาตุ เป็น

โบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญชาวเมอืงนครศรธีรรมราช  พระบรมธาตเุจดยี ์เป็นทีบ่รรจ ุ

พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตุเป็น

โบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถานทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้ซึง่ตอนนี้ก าลังเขา้สูก่ารพจิารณาให ้

เป็นมรดกโลกอยูด่ว้ย ในวัดพระธาต ุยังม ีพระแอด-พระพวย หรอืชาวบา้นเรยีกกนัวา่ “พระปวด-หาย” 

ขอลูกได ้หายเจ็บป่วย ซึง่ประดษิฐานอยู่ใน “วหิารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็น

พระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปรา่งอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันวา่พระ

แอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง  

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน ควิคตูอนเป็นชือ่เมอืงนครเมือ่
ยคุพันกวา่ปีกอ่น มกีารกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคารแบบยอ้นยคุ เชน่ ชโิน
โปรตุกสี ยุโรเป้ียน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อสิระใหท้่านถ่ายรูปและ
เลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย อาทิ ชานม,กาแฟ,โอวัลติน,โรตี ฯลฯ 
จากนัน้น าทา่นแวะรา้นของฝาก ซือ้ของฝากกลับไปฝากคนทางบา้นตาม
อัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช 
เพือ่เตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทางกลับ 

 
18.35 น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD3187 

19.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
• กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
** ทีพ่ักแพ นอนเขือ่นหอ้งสว่นใหญ่จะเป็นเตยีงเดีย่ว DBL กรณีเตยีงคู ่TWN ไม่มหีรอืมไีม่เพยีงพอทางบรษัิท

ขอปรับเป็นเตยีงเดีย่ว DBLแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



                             

*** ในเขือ่นอากาศด ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ทีพ่ักตามราคาขายจะบรกิารเป็นหอ้งพัดลมไมม่แีอรบ์รกิาร หอ้งน ้ารวม 

แยกจากหอ้งพัก 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

•  
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 
เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


