
 

 
 

 

 



 

บินด้วยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) 

FD3188 DMK (ดอนเมือง) – NST (นครศรีธรรมราช) 06.50 – 08.05 
FD3332 UST (สุราษฎรธ์านี) - DMK (ดอนเมือง) 17.25 – 18.30 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 
DAY1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วดัเจดียไ์อ้ไข่ – วดัยางใหญ่ - วดัธาตุ

น้อย - หมู่บ้านคีรีวง                                                                                                                (-/L/D)                                                                                  
 
04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 

ประตู 9-10 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวย

ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการ
ป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลา

ในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.50  น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3188 
08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  

เชา้  อิสระอาหารเช้า ณ สนามบิน 
 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 

น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรถตู้ VIP  (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมิู
พนักงานคนขบัรถก่อนการเดินทาง) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสชิล วดัเจดยี์นัน้เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตัง้แต่ในละแวกใกล้ไป
จนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรทัธาทีเ่ชื่อว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพ
ศรทัธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ เป็นรูปไมแ้กะสลกัเป็นรูปเดก็อายุประมาณ 
9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึง่มาจากสิง่ของทีช่าวบา้นทีน่ับถอืศรทัธาน ามาถวายแกบ้น  



 

รูปแกะสลกัดว้ยไมด้งักล่าวประดษิฐานอยู่ทีกุ่ฏ ิมคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภใน
การเสี่ยงดวงเล่นพนันขนัต่อ หรอืขอให้ช่วยเรยีกคนให้มาซื้อของ หรอืให้ท ายอดให้ได้ตามเป้า หรอืของหายขอให้
ช่วยหา หรอืขอใหช้่วยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิด้เวน้แต่ละวนั โดยเฉพาะนักเสีย่งโชคก็เยอะด้วย 

เช่นกนั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ไดชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาลอ้ม” 
ในอดตีชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และ
ด้วยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ได้มกีารบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัที่สวยงามเหมอืนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวดันี้ ก็คอื 
“ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตน้ับถอื เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง 
ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวงั วธิแีก้บนกแ็สนง่ายคอื น าปัจจยัถวาย
ไปช่วยสรา้งวดัสรา้งโบสถ์เท่านัน้เอง 
 

 
 
 
 
 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 

เดนิทางสู่ วดัธาตุน้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพศิษิฐ์อรรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าว
ใตเ้ลื่อมใสศรทัธาอย่างสงูยิง่รูปหนึ่ง ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรทัธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื่อถือ
ถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พดูอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่านมกัจะให้พรกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย
วาจาสทิธิ ์ไดช้ื่อว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื่อมใสศรทัธาเป็นอย่างยิง่  

 



 

 
เดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจงัหวดันครศรธีรรมราชที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทีทุ่กคนจะหลงรกั ท่าน
จะได้สมัผสักบัความสงบ วถิีชวีติแบบชนบท อิ่มเอมไปกบับรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสยีงน ้าไหลผ่านแก่ง
หนิต่างๆ หมู่บ้านครีวีงได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 
ประเภทเมอืงและชุมชน 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม AT24 BOUTIQUE HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 

DAY 2 วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – สะพานแขวนเขาพิทกัษ์ – เขื่อนรชัชประภา – ตลาดศาลเจ้า 

                                                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                       
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็น มิง่ขวญัชาวเมอืง 
นครศรธีรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชทีรู่้จกักนัแพร่หลายกค็อื 
พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ปัจจุบนักรมศลิปากรได้ประกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่
ส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
 



 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิทักษ์ เป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้
กระดานบนโครงเหล็กสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง 
ด้านหลงัสะพานเป็นเขาเทพพทิกัษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มรีูปร่างคล้ายกนักบัรูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดชมทศันียภาพ
งดงาม ทอดตัวข้ามล าธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี ที่มีทัง้ป่ายาง พืชผลไม้นานาพนัธุ์ บรรยากาศทิวทศัน์ความเป็น
ธรรมชาตโิอบลอ้มดว้ยขุนเขา สายน ้า สวนผลไมข้องชาวบา้น และความสวยแปลกตาของเขาเทพพทิกัษ์ 
 

 



 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เข่ือนรชัชประภา หรอื เขื่อนเชี่ยวหลาน น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ
กว้างใหญ่ ผนืป่าอนัเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัความงามของภูเขาหนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส 
จนท าใหไ้ดร้บัฉายาว่าเป็น “กุย้หลนิเมอืงไทย” เนื่องจากมหีลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิทวิทศัน์คลา้ย “เมอืงกุย้หลนิ” 
สถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัของเมอืงจนี 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดศาลเจ้า เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปเป็นอยา่งด ีเป็นตลาดของกนิตอนกลางคนืทีข่ึน้ชื่อของเมอืง
สุราษฎร ์เมื่อนักท่องเทีย่วมโีอกาสมาเยอืนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไมค่วรพลาดมาทีจ่ะมาหาของอร่อยๆ รบัประทานทีน่ี่ 
แม้จะไม่มแีสงสแีละคกึคกัอย่างเมอืงตามเกาะ แต่เมอืงสุราษฎร์ยงัมตีลาดของกินที่คกึคกั ละลานตา และราคาเป็น
มติร ทีม่าของชื่อตลาดแห่งนี้สบืเนื่องจากท าเลทีต่ัง้ซึง่อยู่ใกล้ๆ  กบัศาลเจา้ ภายในตลาดจะเป็นซอยเลก็ๆ ทีม่รีถเขน็ 
ร้านรวงตัง้อยู่เต็มสองขา้งทาง ประดบัประดาด้วยของกินของอร่อยแบบพื้นเมอืง นับเป็นตลาดของกินที่มคีวาม
หลากหลายมากแห่งหนึ่ง 

เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมราชธานี จ.สุราษฏรธ์านี หรือโรงแรมเทียบเท่า 
 

 
 

 



 

 
 

DAY 3 วดัพระบรมธาตุไชยา - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี –  กรงุเทพ(ดอนเมอืง)                                                                                             

                                                                                                                                                          (B/L/-)  
 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ ร้านอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เป็น
สถานทีบ่รรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย
ทีย่งัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของช่าง ศลิปกรรมสมยัศรวีชิยัไวไ้ดส้มบูรณ์  
 

 
 

 
 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านแวะร้านของฝาก ใหท้่านอสิระซื้อของฝากก่อนเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ของขึน้ชื่อ เชน่ ไขเ่คม็ไชยา น ้าพรกิ
ไตปลาแหง้ ถัว่อลัมอนด ์เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 
17.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดย สายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที ่FD3332 

ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี**หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพ่ิมตามจริง** **
อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน ** 

18.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
29 – 31 ธนัวาคม 63 9,999 1,500 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 64 10,999 1,500 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 64 11,999 1,500 

**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีโ่หลดกระเป๋าสมัภาระหรอืสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
ว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  



 

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 



 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบินอาจจะเรยีก
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรอื 3 เตียง ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


