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DAY 1 : สนามบนิดอนเมือง – วดัพระธาตุ – วดันางพระยา – วดัธาตุน้อย –   

หมูบ่า้นคีรีวง (-/L/D) 
04.00 น. พร้อมกนัณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารใน

ประเทศ อาคาร 2 ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 14-15 เคาน์เตอร์ สาย

การบิน NOKAIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดข ั้นตอนการเช็คอิน และ มคัคุเทศก์ให้

ค าแนะน าเพือ่เตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

06.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยสายการบิน NOK 

AIR เทีย่วบนิที ่DD7804  

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานจงัหวดันครศรีธรรมราช รบักระเป๋าสมัภาระ 

เมืองนครฯ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าไมแ้ลว้ ทีเ่มืองนครฯก็ยงัเป็น

แหล่งศิลปวฒันธรรม เช่นหนงัตะลุง มีมรดกทางวฒันธรรมที่ได้รบัการ

สะสมมาจากประวตัศิาสตร์อนัยาวนานกวา่ 1800 ปี 

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละ

เป็น มิ่งขวญัชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  

ท ัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชที่รูจ้กักนัแพรห่ลายก็คือ 

พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งต ั้งอยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เน่ืองจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปจัจุบนักรม

ศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 

นบัเป็นปูชนียสถาน ทีส่ าคญัทีสุ่ดแหง่หน่ึงของภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



น าท่านเดินทางไป วดันางพระยา เป็นวดัเก่าแก่สมยักรุงศรีอยุธยา มี

ประว ัติความเป็นมาเกี่ยวข้องก ับพระเจ้าตากสิน และเจ้า เมือง

นครศรีธรรมราช ภายในวดัมีศาลเจา้แมน่างพระยา เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูว่ดั 

เป็นที่เคารพศรทัธาของประชาชนอยา่งกว้างขวาง เมื่อพนัปีกอ่นบริเวณ

วดันางพระยามีชยัภูมิที่ดีจึงได้ถูกก าหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า 

รวมท ัง้เรือรบของอาณาจกัรในสมยัโบราณและยงัเป็นตน้ก าเนิดของการ

จดัสรา้งวตัถุมงคล "จตุคาม-รามเทพ" ที่โด่งดงัท ั่วโลกในช่วงระหว่างปี 

2545-2551  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั พิเศษ!!! ขนมจีนแกงใต้ 

 เดินทางสู่ วดัธาตุน้อย ต ัง้ขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระ

ครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรทัธาอย่างสูงยิ่ง

รูปหน่ึง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนบัถือ ศรทัธา พ่อท่าน

คลา้ยไดเ้ชื่อถือถงึความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้ ทา่น

มกัจะให้พรกบัทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ์ได้

ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส

ศรทัธาเป็นอยา่งยิง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เดนิทางตอ่ไปยงั หมู่บ้านคีรีวง หมูบ่า้นเล็กๆในจงัหวดันครศรีธรรมราช

ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนจะหลงรกั ท่านจะได้สมัผสักบัความสงบ วิถี

ชีวติแบบชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมูบ่า้นกลางหุบเขา ฟงัเสียงน ้า

ไหลผ่านแก่งหนิต่างๆ หมู่บ้านคีรีวงได้รบัรางวลัยอดเยี่ยมอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภท

เมืองและชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่   PASSION RESORT KIRIWONG หรือโรงแรมระดบัเทียบเท่า 

 

DAY 2 : วดัเจดีย์ไอ้ไข ่– วดัยางใหญ ่– สวนตาสรรค์ – LE PES CAFÉ 

(B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า SET BOX 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอสิชล วดัเจดีย์น ั้นเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวบ้านต ัง้แต่ในละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบ

ภาคใต้ จากศรทัธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รบั” โดยเฉพาะโชคลาภและ

ค้าขาย แต่ที่เป็นที่เคารพศรทัธา นบัถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและ

ผูค้นท ั่วสาระทศิ คือ ไอ้ไข่ เป็นรูปไมแ้กะสลกัเป็นรูปเด็กอายุประมาณ 9 

– 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึ่งมาจากสิ่งของที่

ชาวบ้านที่นบัถือศรทัธาน ามาถวายแก้บน รูปแกะสลกัด้วยไม้ดงักล่าว

ประดิษฐานอยู่ที่กุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าว

ขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนนัขนัต่อ หรือขอให้ช่วยเรียก

คนใหม้าซื้อของ หรือใหท้ ายอดใหไ้ดต้ามเป้า หรือของหายขอใหช้่วยหา 

หรือขอใหช้่วยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แต่ละวนั 

โดยเฉพาะนกัเสีย่งโชคก็เยอะดว้ย เช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อน

ไม่ได้ชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ “วดัคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านท าไรย่าง

ขุดเจอชิ้นสว่นพระพุทธรูป คือ หลวงพอ่พระประธาน เลยบูรณะหลวงพอ่

วดัยางใหญ่ และด้วยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวดัอีก

จนเป็นวดัที่สวยงามเหมือนในปจัจุบนั ไฮไลท์ของวดัน้ี ก็คือ “ตาพราน

บุญ” สิ่งศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปกัษ์ใตน้บัถือ เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานท ัง้

ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนิยมขอ คือ ความปลอดภยั 

โชคลาภให้มีกินมีใช้หากใครสมหวงั วิธีแก้บนก็แสนง่ายคือ น าปัจจยั

ถวายไปช่วยสรา้งวดัสรา้งโบสถ์เทา่นัน้เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 



น าท่านออกเดินทางสู่ สวนตาสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตสิ าหรบั

พกัผอ่นหยอ่นใจ  ทีเ่ปิดใหบ้รกิารเลน่น ้าและท าฟิชสปา หรือ ปลาตอดเทา้ถือเป็นการ

นวดและสปาเท้าไปในตวั โดยพื้นทีด่งักล่าวมีล าธารตามธรรมชาตจิากคลองโฉไหล

ผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมท าให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีฝูงปลาในล าธาร

แหวกว่ายจ านวนมาก เรียกว่ายงัคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วน 
จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั LE PES CAFÉ รา้นกาแฟบรรยากาศรม่รืน่เหมาะส าหรบั

นั่งพกัผ่อนหยอ่นใจใตร้่มเงาต้นไม้ใหญ่ มีท ัง้เครื่องดื่มรอ้น-เย็น ขนมอบใหมทุ่กวนั

คอยบรกิารทุกๆทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  RACHA KIRI RESORT หรือโรงแรมระดบัเทียบเทา่ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAY 3 : ชมทะเลขนอม – เกาะนุ้ยนอก – หลวงปู่ ทวด – สนามบนิดอนเมือง 

(B/-/-) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นนั่งเรือหางยาวเทีย่ว ชมทะเลขนอม เพือ่ชมปลาโลมาสีชมพูได้

ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่ งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลาง

ทะเล บริเวณน้ีมีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตวัเล็กอาศยัอยู่ปลาโลมาเลย

ว่ายมาหาปลากินตลอด ล่องเรือชมโลมาสีชมพู เขาหินพบัผ้า และไป

นมสัการ หลวงปู่ ทวด ที่ เกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 

ช ั่วโมง (การพบเจอขึน้อยูก่บัธรรมชาตขิองปลาโลมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานจงัหวดันครศรีธรรมราช  

15.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่

DD7811 

16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความ

ประทบัใจ 

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

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



  

 อตัราค่าบรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหตุ 
29 – 31 ธนัวาคม 2563 13,999 ไมม่ีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม)่ 
30 – 01 มกราคา 2564 14,999 ไมม่ีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม)่ 
31 – 02 มกราคม 2564 14,999 ไมม่ีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม)่ 
01 – 03 มกราคม 2564 14,999 ไมม่ีราคาเด็ก (เทศกาลปีใหม)่ 

   ***กรณีพกัเดีย่วช าระเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น*** 
 

**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
**ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** 

(ไมม่ีทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทาง
เป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 9 คน ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต ั๋ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ช ั้นประหยดั 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง 
กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว
ใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ NOK 
AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนกัไมเ่กนิ 
15 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั
จ านวนชิ้น แต่ท ัง้น้ีเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ใน
กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม
รายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพกั(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ 

- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆ

ก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่น ั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหาก

สามารถท าได ้ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟล์ททีใ่ช้
บนิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯได้ออกต ั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 24 ชั่วโมง 
เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิ
เช่นนัน้จะถือวา่ทา่นไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดมิ 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บค่าบริการ เต็ม
จ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่
ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษทัก าหนด ทางบรษิทัจะถือวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลิก
การเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคืนเงนิมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใด
สว่นหน่ึงก็ตาม 
 

 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต ัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และ

เก็บคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกั
คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใช้จา่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล 

สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิด

ใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใช้จา่ยเพิม่ 

ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การ

ยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมือง จราจล 

ประทว้ง ค าส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทั  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใช้บรกิารใดบรกิารหน่ึง หรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้

ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ า

สญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนั

เดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ที่

เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพี

เรียดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่วางแผนการ

เดนิทางใหมอ่กีคร ัง้ ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ท า

การยนืยนัทุกคร ัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิ , 

ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ 

และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมี

บางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้

ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่



อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทาง

บรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสียหาย

ใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือต ัง้แตท่ีท่า่น

เริม่จองทวัร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียก

คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิที่

เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตยีง 

ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีที่

ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย

ระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใช้จา่ยตามจรงิ กรณีทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง 

รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิด

ท าการช ั่วคราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมีปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดย

จะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผดิ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง หากทา่นไม่

ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใช้ในการ

ออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบ

นดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออก

เดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ต ั๋วกรุป๊) 

ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะต้องไป 

และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีที่

ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมี

คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มีหอ้งรอบ



รบัส าหรบั 3 ทา่น หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม ่กรณีไมม่ี ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใช้จา่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่ีอายุต ่ากวา่ 12 ปี 

ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ 

(กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ 

กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมี

การปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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