
 
 

 
 
 
 
 



 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ370 BKK(สวุรรณภมิู) – NST (นครศรีธรรมราช) 06.45 – 08.00 
VZ353 URT (สรุาษฎรธ์านี) – BKK(สวุรรณภมิู) 18.50 – 20.15 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วดัเจดียไ์อ้ไข่ – วดัยางใหญ่ - วดัธาตุ
น้อย - หมู่บา้นคีรีวง                                                                                                             (B/L/D)                                                                                  

 
04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET 

JET) โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เที่ยวบนิที่ 
VZ370 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 
08.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร พิเศษ เมนู ต่ิมซ า 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียไ์อ้ไข่ อ าเภอสชิล วดัเจดยีน์ัน้เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตัง้แต่ในละแวกใกล้ไป
จนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรทัธาทีเ่ชื่อวา่ “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพ
ศรทัธา นบัถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ เป็นรปูไมแ้กะสลกัเป็นรปูเดก็อายุประมาณ 
9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึง่มาจากสิง่ของทีช่าวบา้นทีน่บัถอืศรทัธาน ามาถวายแกบ้น รปู
แกะสลกัดว้ยไมด้งักล่าวประดษิฐานอยู่ทีกุ่ฏ ิมคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภใน



 
 

การเสีย่งดวงเล่นพนันขนัต่อ หรอืขอใหช้่วยเรยีกคนใหม้าซื้อของ หรอืใหท้ ายอดใหไ้ดต้ามเป้า หรอืของหายขอให้
ชว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแก้บนมไิดเ้วน้แต่ละวนั  

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาลอ้ม” 
ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิน้ส่วนพระพุทธรปู คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และ
ดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญ กไ็ดม้กีารบูรณะวัดอกีจนเป็นวดัทีส่วยงามเหมอืนในปัจจุบนั ไฮไลทข์องวดัน้ี กค็อื 
“ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตน้บัถอื เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง 
สว่นใหญ่คนนิยมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวงั วธิแีกบ้นกแ็สนงา่ยคอื น าปัจจยัถวาย
ไปชว่ยสรา้งวดัสรา้งโบสถเ์ทา่นัน้เอง 
 



 
 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 

เดนิทางสู ่วดัธาตุน้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าว
ใตเ้ลื่อมใสศรทัธาอยา่งสงูยิง่รปูหนึ่ง ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรทัธา พอ่ท่านคลา้ยไดเ้ชื่อถอื
ถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พดูอยา่งไรเป็นอย่างนัน้ ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พอ่ท่านคลา้ย
วาจาสทิธิ ์ไดช้ื่อวา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใสศรทัธาเป็นอยา่งยิง่  



 
 

 
เดนิทางต่อไปยงั หมู่บา้นคีรีวง หมูบ่า้นเลก็ๆในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีเ่ตม็ไปดว้ยเสน่หท์ีทุ่กคนจะหลงรกั ท่าน 
จะไดส้มัผสักบัความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมูบ่า้นกลางหุบเขา ฟังเสยีงน ้าไหลผา่นแก่ง 
หนิต่างๆ หมูบ่า้นครีวีงไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (THAILAND TOURISM AWARDS) ประจ าปี 
2541 ประเภทเมอืงและชุมชน 

 



 
 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั AT24 BOUTIQUE HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – สะพานแขวนเขาพิทกัษ์ – เขื่อนรชัชประภา – ตลาดศาลเจ้า 
                                                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                       
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็นมิง่ขวญัชาวเมอืง 
นครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชที่รูจ้กักนัแพร่หลายก็คอื 
พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่
ส าคญัทีส่ดุแหง่หน่ึงของภาคใต ้
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิทกัษ์ เป็นสะพานแขวนขงึสลิงขนาดใหญ่ขงึยดึกบัเสาคอนกรตี พื้นปูด้วยแผ่นไม้
กระดานบนโครงเหล็กสร้างขึ้นเพื่อเพิม่ความสะดวกในการขนพชืผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง 
ดา้นหลงัสะพานเป็นเขาเทพพทิกัษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มรีูปร่างคล้ายกนักบัรูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดชมทศันียภาพ



 
 

งดงาม ทอดตวัข้ามล าธารกบัป่าไม้ที่เขยีวขจี ที่มีทัง้ป่ายาง พชืผลไม้นานาพนัธุ์ บรรยากาศทิวทศัน์ความเป็น
ธรรมชาตโิอบลอ้มดว้ยขนุเขา สายน ้า สวนผลไมข้องชาวบา้น และความสวยแปลกตาของเขาเทพพทิกัษ์ 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เข่ือนรชัชประภา หรอื เขื่อนเชีย่วหลาน น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ
กวา้งใหญ่ ผนืป่าอนัเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัความงามของภูเขาหนิปนูและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส 
จนท าใหไ้ดร้บัฉายาว่าเป็น “กุย้หลนิเมอืงไทย” เน่ืองจากมหีลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิทวิทศัน์คลา้ย “เมอืงกุย้หลนิ” 
สถานทีท่อ่งเทีย่วชื่อดงัของเมอืงจนี 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดศาลเจ้า เป็นตลาดของกนิตอนกลางคนืทีข่ ึน้ชื่อของเมอืงสรุาษฎร ์เมื่อนกัท่องเทีย่วมโีอกาส
มาเยอืนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไม่ควรพลาดมาทีจ่ะมาหาของอร่อยๆ รบัประทานทีน่ี่ แมจ้ะไม่มแีสงสแีละคกึคกัอย่าง
เมอืงตามเกาะ แต่เมอืงสุราษฎร์ยงัมตีลาดของกนิที่คกึคกั ละลานตา และราคาเป็นมติร ที่มาของชื่อตลาดแห่งน้ี
สบืเน่ืองจากท าเลทีต่ ัง้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ  กบัศาลเจา้ ภายในตลาดจะเป็นซอยเลก็ๆ ทีม่รีถเขน็ รา้นรวงตัง้อยู่เตม็สองขา้ง
ทาง ประดบัประดาดว้ยของกนิของอรอ่ยแบบพืน้เมอืง นบัเป็นตลาดของกนิทีม่คีวามหลากหลายมากแหง่หน่ึง 

เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมราชธานี จ.สรุาษฏรธ์านี หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 วดัพระบรมธาตไุชยา - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                             

                                                                                                                                                          (B/L/-)  
 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ต่ิมซ า 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร ปชูนียสถานส าคญัคูบ่า้นคูเ่มอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เป็น
สถานทีบ่รรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย
ทีย่งัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมยัศรวีชิยัไวไ้ดส้มบรูณ์  



 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทา่นแวะร้านของฝาก ใหท้า่นอสิระซือ้ของฝากก่อนเดนิทางกลบักรงุเทพฯ ของขึน้ชื่อ เช่น ไขเ่คม็ไชยา น ้าพรกิ
ไตปลาแหง้ ถัว่อลัมอนด ์เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 
18.50 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)เทีย่วบนิที ่VZ353 ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

20.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

06 - 08 มกราคม 2564 7,999 2,000 
10 – 12 มกราคม 2564 7,999 2,000 
13 – 15 มกราคม 2564 7,999 2,000 
16 – 18 มกราคม 2564 8,999 2,000 
20 – 22 มกราคม 2564 7,999 2,000 
22 – 24 มกราคม 2564 8,999 2,000 
24 – 26 มกราคม 2564 7,999 2,000 
26 – 28 มกราคม 2564 7,999 2,000 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
03 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 7,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
21 – 23 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
24 – 26 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 9,999 2,000 
08 – 10 เมษายน 2564 7,999 2,000 



 
 

18 – 20 เมษายน 2564 7,999 2,000 
21 – 23 เมษายน 2564 7,999 2,000 
24 – 26 เมษายน 2564 8,999 2,000 
25 – 27 เมษายน 2564 7,999 2,000 
27 – 29 เมษายน 2564 7,999 2,000 

 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้

รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 



 
 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืวา่ทา่นไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
วา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่สว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 



 
 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



 
 

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่บั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 


