
 

รหัสโปรแกรม : 21176 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูสดุปงั 

นครศรธีรรมราช 

3 วนั 2 คนื  สายการบนิไทยเวยีตเจท็ 



วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – นครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ) – วดัเจดีย ์(ตาไข่) 

โรงแรมที่พกั               อาหาร -/กลางวนั/- 

 

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3  น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

06.45 น.  เหริฟ้า บนิตรงสู ่เมืองนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ370 

08.00 น. เดินทางถงึ เมืองนครศรธีรรมราช หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบนินครศรธีรรมราช  

 

09.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์E ชัน้ 4 ทางเขา้ประตู 3  น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

11.05 น.  เหริฟ้า บนิตรงสู ่เมืองนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ330 

12.20 น. เดินทางถงึ เมืองนครศรธีรรมราช หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบนินครศรธีรรมราช  

 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาข้ึนเครื่องบนิ น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิได ้ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หมายเหต ุกอ่นการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ 

โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวักอ่นการเดินทาง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู ่"วดัสชีมพ"ู แห่งเมืองนครศรฯี วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิมช่ือ 

“วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอช้ินสว่นพระพทุธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดั



ยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญกไ็ดมี้การบูรณะวดัอกีจนเป็นวดัที่สวยงามเหมือนในปจัจุบนั ไฮไลทข์อง

วดัน้ีคอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิที่ชาวปกัษใ์ตน้ับถอื เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิ

ทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ ใหมี้กินมีใช ้หากใครสมหวงั วิธีแกบ้นคือน าปจัจยัถวายไปช่วย

สรา้งวดัสรา้งโบสถ ์(ความเช่ือสว่นบคุคล)  

** เทคนิคการบูชาตาพรานบญุ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลยั ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลู ยาสูบ 1ชุด หากบนใหบ้น

ดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผืน ** 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ วดัเจดีย ์จากเรื่องราวเสยีงที่ร า่ลือถงึความศกัด์ิสทิธ์ิ ขออะไรก็

ไดส้มหวงัทุกอย่าง รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ที่มีช่ือว่า 

“ไอไ้ข่” ต ัง้อยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสทิธ์ิที่สถิตยอ์ยู่ ณ 

วดัแห่งน้ีเป็นที่ เคารพสกัการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึง

ต่างจงัหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรทัธาที่เช่ือกนัว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ 

และการคา้ขาย ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอ ้

ไข่ ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือสว่นบคุคล ) 

** เทคนิค ไหวไ้อไ้ข่   การบูชา ไอไ้ข่ วดัเจดีย ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้บั แต่

เม่ือส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของที่น ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : 

ขนมเป๊ียะ, น ้ าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไกปู่นปัน้, หนังสติ๊ก, ประทดั 

 



 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

พกัที่ โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น นครศรธีรรมราช /  นาวากเีทล ดีไซน์ โฮเตล็ / โรงแรม เดอะทวนิ โลตสั 

โรงแรมชฎา @นคร  หรอืระดบัเทยีบเทา่  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

(กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมืองนครศรธีรรมราช – ลานสกา – ณ บา้นเลก็ 

กลางหบุเขา – วดัสวนขนัตามรอยมเุตตวัแม่ – วดัธาตนุอ้ยตามรอยมเุตตวัแม่                    

โรงแรมที่พกั       อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้นมสัการ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นม่ิงขวญัชาวเมือง

นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทัง้หลาย เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชอีกดว้ย ที่รูจ้กักนั

แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ซึ่งต ัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นที่บรรจุ พระบรม

สารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ ปจัจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นั บเป็นปู

ชนียสถานที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้



นอกจากน้ียงัมีสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยกค็ือ  พระกจัจายนะ หรือ พระ

แอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเรื่องสุขภาพและความเจบ็ป่วย เช่ือกนั

ว่าพระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจบ็ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร 

เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ี่มีบตุรยาก (ความเช่ือสว่นบคุคล) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช  อนัเป็นที่ประดิษฐานหลกัเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราช  

มีอาคารทัง้หมด 5 หลงั หลงักลาง

เป็นที่ประดิษฐานของศาลหลกัเมือง 

ออกแบบใหมี้ลกัษณะ คลา้ยศิลปะ

ศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา  

ส่วนอาคารเล็กท ั้งสี่หล ัง ถือเป็น

บริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ 

ประกอบดว้ย พระเสื้ อเมือง ศาล

พระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง

และศาลพรบนัดาลเมือง  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีป้าเขียว รา้นขนมจนีเสน้สด ข้ึนช่ือเมืองนครศรธีรรมราช 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ ณ บา้นเล็ก กลางหุบ

เขา หนีความวุ่นวายในเมือง ไปรบั

อากาศบริสุทธ์ิกนัใหฉ้ ่าปอด นัง่มอง

หบุเขาและทุ่งหญา้สเีขียวขจทีี่พรอ้ม

โอบกอดคุณไว ้ณ บา้นเล็กกลางหบุ

เขา Little House in the Valley 

อกีหน่ึงรา้นกาแฟสไตลค์นัทรีสุดชิล 

ตวัรา้นจะเป็นอิฐมอญแดงทั้งหลงั 



และไฮไลทถ์่ายรูปอย่างเปลตาข่ายที่สามารถชมวิวได ้180 องศา พรอ้มอาหารใต ้อาหารอิตาเลียนอร่อยเด็ดทุกเมนู 

เละเครื่องด่ืมรสละมนุอย่างลาเตอ้ารต์ ที่นุ่มลิ้นจนอยากกลบัมาอกีคร ัง้ 

โปรแกรมสุดพเิศษ!! ตามรอยมเุตตวัแม่ พธิีการดงั น าท่านเขา้สู่ วดัสวนขนั สถานที่ประดิษฐาน “พระอเุชนทร”์ พระ

พฆิเนศคู่บญุบารมี “พอ่ท่านคลา้ย” พระผูมี้วาจาสทิธ์ิ เป็นเทพเจา้ประจ าอ าเภอฉวางและประจ ากรมชา้งกลาง ท าดว้ย

หนิทรายแดง มีขนาดหนา้ตกั 0.22 เมตร สูง 0.33 เมตร 

น าท่านเขา้สู ่วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ต ัง้ข้ึนโดยความประสงคข์อง พอ่ท่านคลา้ย (พระครูพศิิษฐ ์อรรถการ) 

พระเกจอิาจารยท์ี่ชาวใตเ้ลื่อมใสศรทัธาอย่างสูงยิ่งรูปหน่ึง ซึ่งศิษยย์านุศิษยแ์ละประชาชนที่เคารพนับถือศรทัธา พ่อ

ท่านคลา้ยไดเ้ช่ือถอืถงึความศกัด์ิสทิธ์ิของวาจา พดูอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุขเป็น

สุข พอ่ท่านคลา้ยวาจาสทิธ์ิ ไดช่ื้อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรทัธาเป็นอย่าง

ยิ่ง   

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

พกัที่ โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น นครศรธีรรมราช /  นาวากเีทล ดีไซน์ โฮเตล็ / โรงแรม เดอะทวนิ โลตสั 

โรงแรมชฎา @นคร  หรอืระดบัเทยีบเทา่  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

(กอ่นหนา้วนัเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะท าการแจง้ช่ือโรงแรมที่พกั ในใบนัดหมาย) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง โรงแรมที่พกั – สนามบนินครศรธีรรมราช – กรุงเทพฯ      อาหาร เชา้/-/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น.  น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พกั เดินทางโดยรถตูข้องโรงแรม เขา้สูส่นามบนินครศรธีรรมราช 

12.50 น.  น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ311 

14.20 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

************************************************************ 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆที่

อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาค่าบรกิารทวัร ์

วนัที่เดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

ไม่มีราคาเด็ก 
พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 22-24 ธนัวาคม 2563 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 14-16 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 15-17 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 17-19 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 19-21 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 21-23 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 25-27 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 26-28 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27-29 มกราคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28-30 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 29-31 มกราคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 01-03 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 02-04 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 03-05 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 14-16 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 15-17 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 17-19 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 กมุภาพนัธ ์2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 กมุภาพนัธ ์2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 26-28 กมุภาพนัธ ์2564 10,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2564              10,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2564 10,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 01-03 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 02-04 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 03-05 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 04-06 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 05-07 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 06-08 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 07-09 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 08-10 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 09-11 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 10-12 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 11-13 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 12-14 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 13-15 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 14-16 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 15-17 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 16-18 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 17-19 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 18-20 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 19-21 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 20-22 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 21-23 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 22-24 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 24-26 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 25-27 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 



วนัท่ี 26-28 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 27-29 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 28-30 มีนาคม 2564 8,555 บาท 1,900 บาท 

วนัท่ี 29-31 มีนาคม 2564 6,555 บาท 1,900 บาท 

 

** เด็กทารก อายรุะหวา่ง 6 เดือน – 2 ขวบ เดินทางพรอ้มกบัผูป้กครอง นัง่ตกัผูป้กครองระหวา่งเดินทาง 

ราคา 1,900 บาท ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่นครศรธีรรมราช จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

5. ค่าทปิไกด ์,ผูช่้วยไกด ์,คนขบัรถ, 300 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

ราคาค่าบรกิารน ้ าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 



สิง่ส าคญั ของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาดหา้มน าติดตวัข้ึนเครื่องบิน หา้มน าโทรศพัทมื์อถือ 

ซมัซุง รุ่น กาแลก็ซี่ โน๊ต 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ข้ึนเครื่องบนิ หรอืน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

การเตรยีมตวัส าหรบัผูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบนิไทย 

1. ของเหลวที่อนุญาตใหถ้อืข้ึนเครื่อง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรบัเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง (ตอ้งบรรจุถงุซิบ

พลาสตกิใส เตรยีมไวใ้หเ้จา้หนา้ที่ตรวจ) 

2. กรุณาถอดเสื้อคลมุ และอปุกรณ์อเิลคทรอนิกส ์ทกุชนิด ใสถ่าดเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบความปลอดภยักอ่นข้ึนเครื่อง  

*** หมายเหต ุกรณีที่จ าเป็นตอ้งน าของเหลวถอืข้ึนเครื่อง *** 

- น าของเหลวบรรจุใสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ที่   

- ของเหลวแต่ละชนิดมีขนาดไม่เกนิ 100 มิลลลิติร หรอื นอ้ยกว่า (น ้ าหนักรวมไม่เกนิ 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสที่บรรจุของเหลวสามารถถอืข้ึนเครื่องได ้1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านั้น 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้พาหนะ , ราคา และ รายการ

ท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่ง

อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ

,เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเอง 

 



 


