
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20203 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
     PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ-นครศรธีรรมราช  
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ

โคช้ปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (30 ทา่นขึน้ไป 
คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11
ช ัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่2 :  รา้นโกป้ี-ศาลหลกัเมอืง-วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร-วดัธาตุนอ้ย- 
   หมูบ่า้นครีวีง 
08.00 น. ถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ยนิดตีอ้นรับทุกท่านสู่เมือง

นครศรธีรรมราช 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกป้ี รา้นอาหาร

พื้นเมืองแสน คลาสสคิชือ่ดังที่อยู่คู่เมืองนครศรีธรรมราช

ตัง้แต่ปี 2500 การตกแต่งรา้นยังคงกลิน่อายสมัยก่อนได ้

เป็นอย่าง มเีมนูเครือ่งดืม่อร่อยๆ อย่างชา กาแฟ สว่นเมนู

หา้มพลาดของรา้นนี้คอื บกักุดเต ๋ทีเ่สริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

ไดก้ลิน่หอมจากสมุนไพรจนีและเครือ่งเทศ นอกจากนี้ยังมี

เมนูติม่ซ า ขาหม ูขา้วเหนยีวมนูหนา้ตา่งๆ ปาทอ่งโก ๋ฯลฯ 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรงุเทพฯ-นครศรธีรรมราช     

2 รา้นโกป้ี-ศาลหลกัเมอืง-วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร-วดัธาตนุอ้ย-หมูบ่า้นครีวีง 

   พกัที ่ตวัเมอืง 
นครศรฯี 

3 วดัเจดยีไ์อไ้ข่-วดันางพระยา-รา้นขาย
ของฝาก- กรงุเทพฯ 

 

  อสิระ  



09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ศาลหลกัเมืองนคร ที่นี่ เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์
คู่บา้นคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่าง ๆ

ศาลหลักเมอืง ออกแบบให ้มลีักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกวา่ ทรงเหมราช
ลลีา  สว่นอาคารเล็กทัง้ ๔ หลัง ถอืเป็นบรวิารสีท่ศิ เรยีกวา่ศาลจตุโลกเทพ 

น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื วดัพระธาตุ พระ
อารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร เป็นโบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และ
เป็นมิง่ขวญัชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย วดัพระ

ธาตุ เป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรได ้
ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่

ส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของภาคใต ้ซึง่เจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงั
คว ่า ปากระฆังติดกับพื้นก าแพงแกว้ ยอดเจดีย์หุม้ดว้ยทองค าแท ้ความ

มหัศจรรย์ขององค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่อง
กระทบไปทางใด จากความมหัศจรรย์นี้ ท.ท.ท. จึงใหเ้จดีย์นี้เป็น ๑ ใน 
unseen Thailand และยังมีส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระกจัจายนะ หรอื พระแอด 

ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพทุธรปูสทีองอรา่ม ลักษณะ
รปูรา่งอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพร

ในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะช่วยดล
บันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง 
อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื การขอบุตร เชือ่กันวา่ทา่นมี

เมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่บีุตรยาก เมือ่มบีุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูป
ทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมอืนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดชว่ย

คุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ **TIP  ไหวข้อลูกกบั
พระกจัจายนะ “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาล
ความคดิของขา้ฯ มชีือ่วา่..บดันีข้า้ฯ ตอ้งการมลีกู เทพเทวาใดจะมาเกดิ

กบัขา้ฯ หรอืเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกดิกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญ
อุทศิใหเ้ตรยีมรบับุญจากขา้ได”้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนขูนมจนีเลือ่ง

ชือ่แหง่เมอืงคอน) รา้นขนมจนีเสน้สดเมอืงคอน  
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยัง วดัธาตนุอ้ยหรอืวดัพระธาตุ

นอ้ย ตัง้ขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคลา้ย 

(พระครูพศิษิฐ์อรรถการ) พระเกจอิาจารย์ที่ชาวใต ้

เลือ่มใสศรัทธาอย่างสงูยิง่รูปหนึง่ พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิ์

ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสุข 

เป็นสขุ พอ่ทา่นคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แหง่

แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอย่างยิง่ โดยประดษิฐานพระเจดีย์

พระสารรีกิธาตุและสรรีะสงัขารพอ่ทา่นคลา้ย ในโลงแกว้ประดษิฐานอยูใ่นองค์

พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ ์ประดษิฐ์ฐานอยู่ในองค์พระ

เจดยี ์ณ สถานทีน่ี ้จงึเป็นเจดยีอ์นุสรณ์สถานพอ่ท่านคลา้ยอกีดว้ย สงัขาร พอ่

ทา่นคลา้ยซึง่วา่กันวา่แข็งเป็นหนิ ทีช่าวบา้นนับถอืและศรัทธาดว้ยแลว้ก็ยิง่ท า

ใหผู้ค้นหลั่งไหล เขา้มาสักการบชูากันมากยิง่ขึน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่

หมู่บา้นครีวีง ไดเ้ป็นชมุชนตน้แบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

ไดร้ับรางวัลยอดเยีย่ม อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ( Thailand Tourism Awards) 

จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาต ิ เพราะคีรีวงตัง้อยู่

ท่ามกลางเทอืกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้า กจิกรรมทีน่่าสนใจ ในหมู่บา้นครีวีง คอื 

การพักในที่พักแบบโฮมสเตย ์เพลนิตาและเพลนิอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง 

ธรรมชาติ ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจักรยานชมววิสูดอากาศ

บรสิุทธิ ์ซ ึง่สามารถหาเชา่จักรยานไดต้ามรา้นเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบ

หมูบ่า้น  

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

พกัที่ ตวัเมือง หรือเทียบเท่า  (พกัห้องละ 2 ท่าน) (ชื่อโรงแรมที ่

ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนั

เดนิทาง) 

 

 

 

 
 
  
 

 



 

วนัที ่3  :  วดัเจดยีไ์อไ้ข-่วดันางพระยา-รา้นขายของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข่ จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์

ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุ

ประมาณ 9-10 ขวบ ต ัง้อยู่ในศาลาในวดัเจดยี ์สวมชุดลายพรางทหาร

สวมแว่นตาด า ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บน

บานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวง ขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ 

ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหายใหช้ว่ยหา ขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวดั

เจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร 

หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็น

เนนิเขา บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข่และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ี่มา

ขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข ่ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว 

จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอัธยาศัย   **TIP**  ไหวไ้อไ้ข่   การบูชา ไอ้

ไข่ วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้บั แตเ่มือ่ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ย

ของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่น ัน้  ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, 

น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไกปู่นปั้น, หนงัสติก๊, ประทดั  อสิระขอพรตาม

อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดันางพระยา ตัง้อยู่ทีต่ าบลปากนคร อ าเภอเมอืง จังหวัด

นครศรธีรรมราช มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววดัตัง้อยูร่มิแม่น ้า

ปากนคร ทีต่อ่เชือ่มระหวา่งทะเลกับเมอืงนครศรธีรรมราช เป็นแมน่ ้าสายส าคัญ

ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ของประวัตศิาสตรน์ครศรธีรรมราช สักการะ

เทพพระราหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าท่านแวะ ซื้อของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก 

เชน่เครือ่งเงนิ เครือ่งถมเมอืงนคร มชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กแพรห่ลายมาตัง้แต่อดตี

และนับเป็นหนึง่ในบรรดาศลิปาชพีชัน้สงู ผลติภัณฑเ์ครือ่งถมนครไดร้ับความ

นยิมจนปัจจุบัน , มังคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทับทมิสยาม  

อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 



14.00 น. น าท่านเดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10-12 
ช ัว่โมง) 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

07 - 09 ส.ค. 63 3,199 3,199 1500 

11 - 13 ส.ค. 63 3,399 3,399 1500 

14 - 16 ส.ค. 63 3,199 3,199 1500 

21 - 23 ส.ค. 63 3,199 3,199 1500 

28 - 30 ส.ค. 63 3,199 3,199 1500 

04 - 06 ก.ย. 63 3,199 3,199 1500 

11 - 13 ก.ย. 63 3,199 3,199 1500 

18 - 20 ก.ย. 63 3,199 3,199 1500 

25 - 27 ก.ย. 63 3,199 3,199 1500 

02 - 04 ต.ค. 63 3,399 3,399 1500 

09 - 11 ต.ค. 63 3,299 3,299 1500 

16 - 18 ต.ค. 63 3,299 3,299 1500 

23 - 25 ต.ค. 63 3,699 3,699 1500 

 
 
 

 

 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 



  

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ

ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และมดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อที่น่ัง เมือ่

ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั (การไม่

ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมี

สทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่าง

นอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็น

จรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธ ิใ์นการคนื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่

หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไม่ว่ากรณีใด

ท ัง้ส ิน้ 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 

30 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ

, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผิด

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 
ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ 
ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั
หยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 



 


