
 

 

THD02 นครศรีฯปักษ์ใต้บ้านเรา 3 วัน 2 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAY 1 : สนามบินดอนเมือง – วัดพระธาตุ – วัดนางพระยา – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง (-/L/D) 
04.00 น. พร้อมกันณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช้ัน 3 ประตู

ทางเข้าหมายเลข 14-15 เคาน์เตอร์ สายการบิน NOKAIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ มัคคุเทศก์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกเดินทาง 

06.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD7804  

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับกระเป๋าสัมภาระ เมืองนครฯ นอกจากจะอุดม

สมบูรณ์ด้วยป่าไม้แล้ว ท่ีเมืองนครฯก็ยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่นหนังตะลุง มีมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี 

 น าท่านออกเดินทางไปยัง วัดมหาธาตุ โบราณสถานสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง 

นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ท้ังหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีรู้จักกัน

แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งต้ังอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นท่ีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น

โบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 น าท่านเดินทางไป วัดนางพระยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับ

พระเจ้าตากสิน และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีศาลเจ้าแม่นางพระยา เป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์คู่วัด 

เป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนอย่างกว้างขวาง เมื่อพันปีก่อนบริเวณวัดนางพระยามีชัยภูมิท่ีดีจึงได้

ถูกก าหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า รวมท้ังเรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและยังเป็นต้นก าเนิด

ของการจัดสร้างวัตถุมงคล "จตุคาม-รามเทพ" ท่ีโด่งดังท่ัวโลกในช่วงระหว่างปี 2545-2551  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 

 เดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ต้ังขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระ

เกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เล่ือมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ท่ีเคารพนับถือ 

ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เช่ือถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับ

ทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ช่ือว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ 

ชาวเมืองคอนเส่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์ท่ีทุกคนจะ

หลงรัก ท่านจะได้สัมผัสกับความสงบ วิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มเอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา 

ฟังเสียงน้ าไหลผ่านแก่งหินต่างๆ หมูบ่้านคีรีวงได้รับรางวัลยอดเย่ียมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand 

Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่   PASSION RESORT KIRIWONG หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า  

 

DAY 2 : วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ – สวนตาสรรค์ – LE PES CAFÉ (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า SET BOX 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสิชล วัดเจดีย์นั้นเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้านต้ังแต่ใน

ละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาท่ีเช่ือว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ

และค้าขาย แต่ท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนท่ัวสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ 

เป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึ่งมา

จากส่ิงของท่ีชาวบ้านท่ีนับถือศรัทธาน ามาถวายแก้บน รูปแกะสลักด้วยไม้ดังกล่าวประดิษฐานอยู่ท่ีกุฏิ 

มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือ

ขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ท ายอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วย

ปกป้องภัยนานา แล้วน าส่ิงของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะนักเส่ียงโชคก็เยอะด้วย เช่นกัน 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ช่ือ “วัดยางใหญ่” แต่ช่ือ 

“วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลย

บูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดท่ี

สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวปักษ์ใต้นับถือ เช่ือ

กันว่าเป็นสุดยอดของพรานท้ังปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย  

 

โชคลาภให้มีกินมีใช้หากใครสมหวัง วิธีแก้บนก็แสนง่ายคือ น าปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์

เท่านั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ สวนตาสรรค ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ท่ีเปิด

ให้บริการเล่นน้ าและท าฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้าถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นท่ี

ดังกล่าวมีล าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมท าให้ร่มรื่นเย็น

สบาย มีฝูงปลาในล าธารแหวกว่ายจ านวนมาก เรียกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้อย่าง



 

ครบถ้วน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง LE PES CAFÉ ร้านกาแฟบรรยากาศร่มรื่นเหมาะส าหรับนั่งพักผ่อน

หย่อนใจใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ มีท้ังเครื่องด่ืมร้อน-เย็น ขนมอบใหม่ทุกวันคอยบริการทุกๆท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่  RACHA KIRI RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 

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

DAY 3 : ชมทะเลขนอม – เกาะนุ้ยนอก – หลวงปู่ทวด – สนามบินดอนเมือง (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านนั่งเรือหางยาวเท่ียว ชมทะเลขนอม เพื่อชมปลาโลมาสีชมพูได้ง่ายท่ีสุดและอยู่ในระยะใกล้

ฝ่ังมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเล บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดท่ีมีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่

ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอด ล่องเรือชมโลมาสีชมพู เขาหินพับผ้า และไปนมัสการ หลวงปู่

ทวด ท่ี เกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 ช่ัวโมง (การพบเจอขึ้นอยู่กับธรรมชาติของ

ปลาโลมา) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช  

15.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD7811 

16.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

   อัตราค่าบริการ  

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ หมายเหต ุ
29 – 31 ธันวาคม 2563 13,999 ไม่มีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม่) 
30 – 01 มกราคา 2564 14,999 ไม่มีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม่) 
31 – 02 มกราคม 2564 14,999 ไม่มีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม่) 
01 – 03 มกราคม 2564 14,999 ไม่มีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม่) 

   ***กรณีพักเด่ียวช าระเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน*** 



 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 
กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน NOK AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน



 

โรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจํา
ในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจอง
เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัท

กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 



 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง

บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 

(เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการ

ดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลา

เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ 

กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน

อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่

นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่ง

มายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะ

มีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปล่ียนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียง

กัน  

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี 

ขึ้นอยู่กับโรงแรมท่ีคณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่าน

จําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  



 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 


