
BHT9201016 ทัวร์นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครศรี สุราษฎร์ ปักษ์ใต้บ้านเรา 

 
 

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

VZ337 BKK(สวุรรณภมิู) – NST (นครศรธีรรมราช) 07.35 –  09.05 

VZ353 URT (สรุาษฎรธ์านี) – BKK(สวุรรณภมิู) 18.50 – 20.15 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



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

น้อย - หมู่บา้นคีรีวง                                                                                                             (B/L/D)                                                                                  
 
05.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET 

JET) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 
07.35  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เที่ยวบนิที่ 

VZ337 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
09.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 
09.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

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

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียไ์อ้ไข่ อ าเภอสชิล วดัเจดยี์นัน้เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตัง้แต่ในละแวกใกล้ไป
จนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรทัธาทีเ่ชือ่วา่ “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพ
ศรทัธา นบัถอื ของชาวบ้านในละแวกนัน้และผูค้นทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ เป็นรูปไมแ้กะสลกัเป็นรูปเดก็อายุประมาณ 
9 – 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ซึ่งมาจากสิง่ของทีช่าวบา้นทีน่บัถอืศรทัธาน ามาถวายแก้บน รูป
แกะสลกัด้วยไม้ดงักล่าวประดษิฐานอยู่ที่กุฏ ิมคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มโีชคได้ลาภใน
การเสีย่งดวงเล่นพนันขนัต่อ หรอืขอให้ชว่ยเรยีกคนให้มาซื้อของ หรอืให้ท ายอดให้ไดต้ามเป้า หรอืของหายขอให้
ชว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แต่ละวนั  

       



 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาลอ้ม” 
ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอชิน้ส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และ
ดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญ กไ็ด้มกีารบูรณะวดัอกีจนเป็นวดัที่สวยงามเหมอืนในปจัจุบนั ไฮไลทข์องวดันี้ กค็อื 
“ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปกัษ์ใตน้บัถอื เชือ่กนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง 
ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวงั วธิแีกบ้นกแ็สนง่ายคอื น าปจัจยัถวาย
ไปชว่ยสรา้งวดัสรา้งโบสถเ์ท่านัน้เอง 

    
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 

เดนิทางสู่ วดัธาตุน้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าว
ใตเ้ลื่อมใสศรทัธาอย่างสูงยิง่รูปหนึ่ง ซึ่งศษิยย์านุศษิย์และประชาชน ทีเ่คารพนบัถอื ศรทัธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอื
ถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย
วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื่อมใสศรทัธาเป็นอย่างยิง่  

 



เดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้นเลก็ๆในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีเ่ตม็ไปดว้ยเสน่หท์ีทุ่กคนจะหลงรกั ท่าน 
จะไดส้มัผสักบัความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมู่บา้นกลางหุบเขา ฟงัเสยีงน ้าไหลผา่นแก่ง 
หนิต่างๆ หมู่บา้นครีวีงไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (THAILAND TOURISM AWARDS) ประจ าปี 
2541 ประเภทเมอืงและชมุชน 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั AT24 BOUTIQUE HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่า 

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

(ในกรณีท่ีโรงแรมไม่เปิดห้องอาหารเช้า ขออนุญาตพาไปทานร้านอาหารท้องถ่ินแทน)  
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นมิง่ขวญัชาวเมอืง 
นครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชที่รู้จกักนัแพร่หลายกค็ือ 
พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ปจัจุบนักรมศลิปากรได้ประกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่
ส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านสู่ สะพานแขวนเขาพิทกัษ์ เป็นสะพานแขวนขงึสลิงขนาดใหญ่ขงึยึดกบัเสาคอนกรตี พื้นปูด้วยแผ่นไม้
กระดานบนโครงเหล็กสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านข้ามคลองพะแสง 
ดา้นหลงัสะพานเป็นเขาเทพพทิกัษ์ เป็นภูเขาสูงตระหง่าน มรีูปร่างคล้ายกนักบัรูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดชมทศันียภาพ
งดงาม ทอดตวัข้ามล าธารกบัป่าไม้ที่เขยีวขจี ที่มีทัง้ป่ายาง พืชผลไม้นานาพนัธุ์ บรรยากาศทิวทศัน์ความเป็น
ธรรมชาตโิอบลอ้มดว้ยขนุเขา สายน ้า สวนผลไมข้องชาวบา้น และความสวยแปลกตาของเขาเทพพทิกัษ์ 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เข่ือนรชัชประภา หรอื เขือ่นเชีย่วหลาน น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ
กวา้งใหญ่ ผนืปา่อนัเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัความงามของภูเขาหนิปนูและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส 
จนท าใหไ้ดร้บัฉายาวา่เป็น “กุ้ยหลนิเมอืงไทย” เนื่องจากมหีลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิทวิทศัน์คลา้ย “เมอืงกุ้ยหลนิ” 
สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงจนี 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดศาลเจ้า เป็นตลาดของกนิตอนกลางคนืทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงสุราษฎร ์เมื่อนกัท่องเทีย่วมโีอกาส
มาเยอืนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไม่ควรพลาดมาที่จะมาหาของอร่อยๆ รบัประทานที่นี่ แมจ้ะไม่มแีสงสแีละคกึคกัอย่าง



เมอืงตามเกาะ แต่เมืองสุราษฎร์ยงัมีตลาดของกินที่คกึคกั ละลานตา และราคาเป็นมิตร ที่มาของชื่อตลาดแห่งนี้
สบืเนื่องจากท าเลที่ตัง้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กบัศาลเจ้า ภายในตลาดจะเป็นซอยเลก็ๆ ที่มรีถเขน็ รา้นรวงตัง้อยู่เตม็สองขา้ง
ทาง ประดบัประดาดว้ยของกนิของอร่อยแบบพืน้เมอืง นบัเป็นตลาดของกนิทีม่คีวามหลากหลายมากแห่งหนึ่ง 

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 าท่านเดนิทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เป็น
สถานที่บรรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย
ทีย่งัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมยัศรวีชิยัไวไ้ดส้มบูรณ์  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านแวะร้านของฝาก ใหท้่านอสิระซื้อของฝากก่อนเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ของขึน้ชือ่ เชน่ ไขเ่คม็ไชยา น ้าพรกิ
ไตปลาแหง้ ถัว่อลัมอนด ์เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

18.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)เทีย่วบนิที ่VZ353 ใช้
เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
 

 



**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้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 
 

**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืวา่ท่านไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
วา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 



- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีี่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปีญัหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  



- กรณทีี่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 
 


