
                                          

Tour Code: TMNST-BS001 
 

เท่ียว..ตามรอยพระบาท 
รชักาลท่ี ๙ 

  จงัหวดันครศรธีรรมราช 4วนั 2คืน 
 

พระธาตเุมืองนคร-หอพระพทุธสิหิงค-์บา้นหนงัตะลงุ-วดัธาตนุอ้ย-หม ู่บา้นคีรวีงศ ์
สะพานแห่งความสขุ-วงัเจา้เมืองพทัลงุ-โครงการพฒันาพ้ืนท่ีล ุ่มน ้าปากพนงั 

คอนโดรงันกปากพนงั-แหลมตะลมุพกุ-วดัเจดีย-์พระบรมธาตไุชยา 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จังหวดันครศรธีรรมราช 2 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด ีและวันหยดุนักขตัฤกษ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
07-10(วนัมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,900.- 
03-06 (วนัจักร)ี  เมษายน 2563 8,900.- 
11-14(วนัสงกรานต)์,12-14(วนัสงกรานต)์  เมษายน 2563 9,100.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563  8,900.- 
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วนัแรงงาน) 8,900.- 

07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 8,900.- 

วันแรกของการเดนิทาง       
กรงุเทพฯ-นครศรธีรรมราช 

18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย สถานนบีรกิารน้ํามนั ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปัง น้ําผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ และเชญิทา่นพักผอ่นยามคํ่าคนืบนรถ 

 

 



                                          

วันทีส่องของการเดนิทาง       
พระธาตเุมอืงนคร-พระแอด-พระพทุธสหิงิค-์กําแพงเมอืงเกา่-บา้นหนังตะลงุ-วัดธาตนุอ้ย-หมูบ่า้นครีวีงศ ์

06.00 น. รุ่งอรุณตอนเชา้ที ่จังหวัดนครศรธีรรมราช ใหท้่านทําธุระสว่นตัว และ บรกิารอาหารเชา้(2)ทีห่อ้งอาหาร

ของโรงแรม 

08.30 น. นําท่านเดนิทางท่องเทีย่วในเมอืง นครศรธีรรมราช นําท่านสู ่วัดมหาพระธาตุ วรมหาวหิาร นําท่านกราบ

สกัการะ พระบรมธาตเุจดยีน์ครศรธีรรมราช ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทีอ่ยูคู่่บา้นคู่เมอืงนครศรธีรรมราชมาชา้นาน หรอื

ทีเ่รยีกวา่ “พระธาตทุองคํา” คอืยอดพระเจดยีท์ีบ่ดุว้ยทองคําน่ันเอง จากนัน้นําท่านสู ่วหิารพระกัจจายนะ 

มหาเถระ หรอืวหิารพระแอด ซึง่ผูค้นสว่นใหญน่ยิมมากราบไวข้อพรเชน่กนั หากสงัเกตุจากรูปลักษณ์ของ

ทา่น จะอว้นทว้ม แตกตา่งจากพระพทุธรปูองคอ์ืน่ทีเ่คยเห็นมา เขาเลา่วา่...มพีระศกัดิส์ทิธิอ์งคห์นึง่ ทีเ่ช ือ่

กนัวา่ ทา่นมอีภนิหิารบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีไ่ปขอทีไ่มเ่หมอืนใคร ชาวบา้นเชือ่วา่หากใครปวดเมือ่ย ปวดเอว 

ปวดหลัง นําไมไ้ปค้ํายนัทีด่า้นหลังองคพ์ระ อาการปวดก็จะหายไปอยา่งน่าอศัจรรย ์  

10.00 น. นําท่านชม หอพระพุทธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของนครศรธีรรมราช ม ี3 องคใ์นประเทศ

ไทยคอื กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่และนครศรธรรมราช 

10.30 น. นําทา่นชม กําแพงเมอืงเกา่ กําแพงทีป่กป้องเมอืงนครศรธีรรมราชจากขา้ศกึ ทีถ่กูบรูณะเป็นอนุสรณ์ ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูตามอสิระ 

11.00 น. เดนิทางสู ่บา้นหนังตะลงุ คณุลงุสชุาต ิศลิปินหนังตะลงุคนสําคัญของชาวนคร ผูซ้ ึง่ไดรั้บรางวัลยอด 

เยีย่มอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ประจําปี 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจ 

อนัยิง่ใหญจ่ากพระกระแสรับสัง่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช (รัชการที ่๙) ทีท่รง 

ขอบใจทีรั่กษาศลิปะการแกะหนังตะลงุเมือ่คราวแสดงหนังตะลงุถวาย และใหท้า่นเลอืกซือ้หนังตะลงุเป็น 

ของฝากของทีร่ะลกึ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร ลิม้รสขนมจนีเมอืงคอน อรอ่ยแบบวถิใีต ้

13.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.ชา้งกลาง นําทา่นสู ่วดัธาตนุอ้ย กราบสกัการะ พอ่ทา่นคลา้ยวาจาสทิธิ ์หรอื พระ 

ครพูศิษิฐอ์รรถการ ตํานานศกัดิส์ทิธิไ์มเ่คยสญูสิน้ศรัทธา ซึง่บรรดาศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีเ่คารพนับ 

ถอื ศรัทธาพอ่ทา่นคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้  

15.30 น. นําทา่นสู ่หมูบ่า้นครีวีงศ ์สมัผัสหัวใจแหง่การอนุรักษ์ทีน่่ายกยอ่ง แหง่เทอืกเขาหลวง ทีไ่ดช้ือ่วา่ อากาศ 

ดทีีส่ดุในประเทศไทย หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บรางวัลอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทย ปี 2541 ประเภทเมอืงและ 

ชมุชน ตน้แบบในการจัดการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขา ป่าไมแ้ละสายน้ํา มวีถิชีวีติ 

แบบชาวสวนอยูก่บัธรรมชาตพิรอ้มจดุสาธติการทําผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชือ่และไดรั้บความนยิม คอื ผา้มดัยอ้ม 

จากสธีรรมชาต ิเชญิทา่นเลอืกซือ้ผลติภณ์ัผา้มดัยอ้มเป็นของฝากของขวัญ 

17.00 น. เดนิทางกลับสูต่ัวเมอืง นครศรธีรรมราช เขา้สทูีพั่ก พักผอ่นจนถงึเวลานัดหมาย 

18.00 น. บรกิารอาหารคํ่า(4) ทีร่า้นอาหาร  

19.00 น. นําทา่นเขา้สทูีพ่ัก โรงแรม @24 บตูกิโฮเทล หรอืเทยีบเทา่ เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระยามคํ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม @24 บตูกิโฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
นครศรธีรรมราช-พัทลงุ-สะพานแหง่ความสขุ-วังเจา้เมอืงพัทลงุ-โครงการพัฒนาพืน้ทีลุ่ม่น้ําปากพนัง-แหลมตะลมุพกุ 

07.00 น. ตืน่รับอรณุวันใหม ่บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดพัทลงุ  

10.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดพัทลงุ นําทา่นชมทัศนยีภาพของ ทะเลนอ้ย บนสะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 หรอื สะพานแห่งความสขุ ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุของประเทศ เขาเล่าว่า...ทีน่ี่

เป็นสะพานทีเ่ต็มไปดว้ยพลังแหง่ความสขุ เพราะสองขา้งคอืภาพอนังดงามของวถิธีรรมชาตอินัมบรูณ์และ

เรียบง่าย ววิสวยๆของทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา วถิีชวีติควายน้ํา และนกนานาพันธุ์ แค่ไดเ้ห็นและสูด

อากาศบรสิทุธิใ์หเ้ต็มปอด จะชว่ยฟอกความรูส้กึทีเ่หนือ่ยลา้ ใหแ้ปรเปลีย่นเป็นพลังแหง่ความสขุ  

10.30 น. เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงพัทลุง นําท่านเทีย่วชม วังเจา้เมอืงพัทลุง “วังเกา่วังใหม่” เดมิเป็นทีพั่กอาศัยของ

เจา้เมอืงพัทลุง ปัจจุบันยังเหลอือยูส่วนหนึง่คอื วังเก่า สรา้งในสมัยของพระยาพัทลุง(นอ้ย จันทโรจน์

วงศ)์ ต่อมาไดต้กทอดมาถงึลูกหลาน ส่วนวังใหม่สรา้งขึน้ พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบรรัิกษ์จักรวชิติ

พพิธิภักด(ีเนตร จันทโรจวงศ)์ บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึง่เป็นเจา้เมอืงพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังนี้

ทายาทตระกลู "จันทโรจวงศ"์ ไดม้อบใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 



                                          

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.ปากพนัง 

15.30 น. นําท่านเขา้ชม โครงการพัฒนาพืน้ทีลุ่่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที ่๙) พระราชทานโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหาดนิเปรีย้ว ปัญหา

สิง่แวดลอ้มต่างๆ ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศวทิยาใหก้ลับคนืสมดุลอกีครัง้ เป็นการขจัดปัญหาความทุกขย์ากของ

ประชาชนอย่างยั่งยนื นําท่านชม ประตูระบายน้ําอทุกวภิาชประสทิธิ ์ซ ึง่เป็นจุดเด่นของโครงการ ในการ

แกปั้ญหาน้ําท่วม น้ําเค็ม และน้ําแลง้ นําท่านชม พระตําหนักประทับแรม ที่เกดิจากความร่วมมอืของ

ราษฎรทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทับทรงงาน   

16.30 น. นําทา่นชม คอนโดรังนก ทีป่ากพนัง แหลง่อาศัยของนกนางแอน่ทีส่รา้งเป็นคอนโด เพือ่ใหน้กนางแอน่มา

ทํารัง แลว้เก็บรังนกขาย สรา้งรายไดเ้ป็นอยา่งมาก  

17.00 น. นําทา่นสู ่แหลมตะลมุพกุ ใหท้า่นไดย้อ้นเหตกุารณ์ทีเ่กดิวาตภยัครัง้ใหญ ่เมือ่ปี พ.ศ.2505 ในวันนีเ้ป็นจดุ

ทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศทอ้งทะเลกวา้งไกล พักผอ่นเดนิเลน่รมิทะเล จนถงึเวลานัดหมาย 

18.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอสิระ 

19.00 น. บรกิารอาหารคํ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  

20.00 น. นําทา่นกลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผอ่นยามคํ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม @24 บตูกิโฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
นครศรธีรรมราช-ไอไ้ขว่ัดเจดยี-์สรุาษฎรธ์าน-ีพระธาตไุชยา-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รุง่อรณุทีส่ดใสยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. อําลาทีพั่ก เดนิทางสู ่อ.สชิล  

09.30 น. นําท่านเขา้สู ่วัดเจดยี ์วัดเกา่แกแ่ละรกรา้งของนครศรธีรรมราช และไดม้กีารบรูณะใหมเ่มือ่ปี 2500 และ

เป็นทีป่ระดษิฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ทีอ่ยู่มาตัง้แต่ยังป็นวัดรา้ง ภายในวัดยังม ีไอไ้ข่วัด

เจดยี ์เขาเล่าว่า...วญิญาณเด็กอายุ9-10 ขวบทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เมือ่เกอืบ 200 ปี เช ือ่กันว่า “ขอไดไ้หวรั้บ” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย ทกุคนทีม่า เพราะความเลือ่มใสอยา่งแทจ้รงิ จะเห็นไดว้า่ในวัดเต็มไป

ดว้ยสิง่ของทีผู่ค้นเอามาแกบ้น (รูปปั้นไกช่น ของเด็กเล่น และการจุดประทัด) บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ี

ตอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บ 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.ไชยา 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. นําทา่นกราบสกัการะ พระบรมธาตไุชยา ทีศ่ักดิส์ทิธิข์อง สรุาษฎรธ์าน ีพระบรมธาตไุชยา เป็นพทุธเจดยี ์

สมยัศรวีชิยัสรา้งตามลัทธมิหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมยัทีอ่าณาจักรศรวีชิยักําลังรุง่เรือ่ง และ 

นมสัการ พระพทุธรปูทรายแดง 3 องค ์ทีป่ระดษิฐานอยูก่ลางแจง้ แลว้เดนิทางสู ่หัวหนิ 

18.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(10) ทีร่า้นอาหาร อําเภอหัวหนิ 

19.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง

เดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วนัมาฆบชูา)   8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 



                                          

12-15 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี   8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

11-14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 9,100.- 9,100.- 9,100.- 8,700.- 1,700.- 

12-14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 9,100.- 9,100.- 9,100.- 8,700.- 1,700.- 

16-19 เมษายน 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

23-26 เมษายน 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

30 เมษายน-03 เมษายน 2563 

 (วนัแรงงาน) 
8,900.- 8,900.- 8,900.- 

8,500.- 
1,500.- 

07-10 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

14-17 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

21-24 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

28-31 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู,โทรศัพทม์อืถอื,แบตสํารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ์กนัแดด,รม่พบั 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ํานาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ทําการจองทัวรแ์ลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ สําหรับการ 

   ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น และทําการชาํระคา่มดัจําทัวร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการสํารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่มกีาร วางเงนิมดัจํา เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 



                                          

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดทํ้าการจองทวัรแ์ละสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ ทีน่ั่งจะไมถ่กูตดั 

3.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   สําหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนือ่งจากบรษัิทฯตอ้งสํารอง 

   คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพั่ก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 

   ตามทีกํ่าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   สําคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาตแิละเหตกุารณ์           

  อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น 

   ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** สําหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนือ่งจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทํา

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมโีรคประจําตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะไดรั้บความสะดวกสบายและประทับใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้


