
 

FTT2043 ยลเสน่หปั์กษ์ใต้ นครศรีฯ 2D1N 

 
 



 

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู (BKK) 

VZ330 BKK(กรงุเทพ) – NST(นครศรธีรรมราช) 09.00 – 11.05 
VZ335 NST(นครศรธีรรมราช)- BKK(กรงุเทพ) 20.30 – 22.00 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

มาตรการดแูลป้องกนั การติดเช้ือโควิด-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ ก่อนใหบ้รกิารทุกครัง้ 
- โต๊ะอาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ท่านละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 
DAY1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)  - ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช – วดัเจดียไ์อ้ไข่ – วดัยางใหญ่      (-/-/D) 
09.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน สายการบิน THAI 

VIETJET โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบั

หน้ากากอนามยัแบบผ้า และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง  *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะ

ปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

11.05  น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยสายการบิน THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ330  
12.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  

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

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ สนามบิน 
น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวจงัหวดันครศรธีรรมราชโดยรถตู้ VIP  (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเชค็อุณหภมิู
พนักงานคนขบัรถก่อนการเดินทาง) 



 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสชิล วดัเจดยี์นัน้เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตัง้แต่ในละแวกใกล้ไป
จนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรทัธาทีเ่ชื่อว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพ
ศรทัธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ เป็นรูปไมแ้กะสลกัเป็นรูปเดก็อายุประมาณ 

9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึ่งมาจากสิง่ของทีช่าวบา้นทีน่ับถอืศรทัธาน ามาถวายแก้บน รูป
แกะสลกัด้วยไม้ดงักล่าวประดษิฐานอยู่ที่กุฏ ิมคีนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มโีชคได้ลาภใน
การเสีย่งดวงเล่นพนันขนัต่อ หรอืขอให้ช่วยเรยีกคนใหม้าซื้อของ หรอืให้ท ายอดให้ได้ตามเป้า หรอืของหายขอให้
ช่วยหา หรอืขอใหช้่วยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแก้บนมไิดเ้วน้แต่ละวนั โดยเฉพาะนักเสีย่งโชคกเ็ยอะดว้ย  

เช่นกนั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ไดชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาลอ้ม” 

ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และ
ด้วยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ได้มกีารบูรณะวดัอกีจนเป็นวดัที่สวยงามเหมอืนในปัจจุบนั ไฮไลท์ของวดันี้ ก็คอื 
“ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใต้นับถอื เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง 
ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวงั วธิแีก้บนกแ็สนง่ายคอื น าปัจจยัถวาย
ไปช่วยสรา้งวดัสรา้งโบสถเ์ท่านัน้เอง 



 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม TWIN LOTUS HOTEL จ.นครศรีธรรมราช หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 
DAY 2 วดัพระธาตุ – วดันางพระยา – วดัธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง –ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช – 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                          (B/L/-)                                           
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็น มิง่ขวญัชาวเมอืง นครศรธีรรมราช
ตลอดจน พุทธศานิกชน  ทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชทีรู่จ้กักนัแพร่หลายกค็อื พระบรมธาตุเจดยี ์ 
ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรม
ศลิปากรได้ประกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต ้

 
น าท่านเดนิทางไป วดันางพระยา เป็นวดัเก่าแก่สมยักรุงศรอียุธยา มปีระวตัคิวามเป็นมาเกี่ยวขอ้งกบัพระเจ้าตาก
สนิ และเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช ภายในวดัมศีาลเจ้าแม่นางพระยา เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่วดั เป็นทีเ่คารพศรทัธาของ
ประชาชนอย่างกวา้งขวาง เมื่อพนัปีก่อนบรเิวณวดันางพระยามชียัภูมทิีด่จีงึไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นท่าเรอืขนส่งสนิค้า 
รวมทัง้เรอืรบของอาณาจกัรในสมยัโบราณและยังเป็นต้นก าเนิดของการจดัสรา้งวตัถุมงคล "จตุคาม-รามเทพ" ทีโ่ด่ง
ดงัทัว่โลกในช่วงระหว่างปี 2545-2551  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 



 

 เดนิทางสู่ วดัธาตุน้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพศิษิฐ์อรรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าว
ใต้เลื่อมใสศรทัธาอย่างสูงยิง่รูปหนึ่ง ซึ่งศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรทัธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื่อถอื
ถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย
วาจาสทิธิ ์ไดช้ื่อว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใสศรทัธาเป็นอย่างยิง่  

 

เดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้นเลก็ๆในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีเ่ตม็ไปดว้ยเสน่ห์ทีทุ่กคนจะหลงรกั ท่าน
จะไดส้มัผสักบัความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสยีงน ้าไหลผ่านแก่ง
หนิต่างๆ หมู่บ้านครีวีงได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 
ประเภทเมอืงและชุมชน 



 

 
เยน็ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 
20.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  โดย สายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ 

VZ335 ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี**หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสียค่าบริการเพ่ิมตาม
จริง** **อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน ** 

22.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
20-21 กนัยายน 63 4,999 1,000 

27-28 กนัยายน 63 4,999 1,000 

03-04 ตุลาคม 63 4,999 1,000 

12-13 ตุลาคม 63 5,999 1,000 

17-18 ตุลาคม 63 4,999 1,000 

24-25 ตุลาคม 63 5,999 1,000 

01-02 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 



 

04-05 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

08-09 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

15-16 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

18-19 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

22-23 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

29-30 พฤศจิกายน 63 4,999 1,000 

06-07 ธนัวาคม 63 5,999 1,000 

12-13 ธนัวาคม 63 4,999 1,000 

20-21 ธนัวาคม 63 4,999 1,000 

 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
 
 

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

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

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

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 



 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

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

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั

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

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  



 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

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



 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

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

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรยีก
คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

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

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

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

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 



 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

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

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


