รหัสโปรแกรม : 22116 )กรรบรแ่ีรรหัสโปรแกรมงรกโรัหรง้จสาณุรม(

1

เทีย่ วบินขาไป - ขากลับ
ดอนเมือง-นครฯ DD550 06.00-07.10 น.
นครฯ-ดอนเมือง DD559 19.55-21.00 น.
วันแรก

03.30 น.

06.00 น.
07.10 น.

เทีย่ ง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่ ) – ถนนเลียบชายทะเลที่
สวยงามมากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย - จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ า - ร้ าน MOON COFFEE &
ROTI
(B / L /D)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สาย
การบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินนครศรี ธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD550 (ใช้เวลาบินประมาณ 1
ชม.)
ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่ านเดิ นทางสู่ วัด ยางใหญ่ ต.ท่ าศาลา แต่ เดิ มเป็ นวัดร้ า งเก่ าแก่ ส มัยโบราณ เดิ มชื่ อวัดคงคาล้อม ในอดี ต
ชาวบ้านทําไร่ ยางขุดเจอชิ้นส่ วนพระพุทธรู ปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทาํ การบูรณะวัดจึงเป็ นวัดที่สวยงาม
ดังในปั จจุบนั สําหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวปั กใต้นบั ถือ เชื่ อกันว่า
เป็ นสุ ดยอดของพรานทั้งปวง บู ชาแล้วมีโชคลาภ เงิ นทอง ผูค้ นส่ วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่ องความ
ปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนําปั จจัยมาช่วยสร้างโบสถ์

 บริการอาหารกลางวัน
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นําท่านเดินทางไปยัง อําเภอสิ ชล สู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าํ ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุก
อย่าง “ไอ้ ไข่ ” รู ปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลายพราง
ทหารสวมแว่นตาดํา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จากศรัทธาที่เชื่ อกันว่า “ขอได้ ไหว้
รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวง ขอให้ช่วยเรี ยกคน
มาซื้ อของ ทํายอดขายให้ได้ตามเป้ า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่
ผูเ้ ลื่อมใสศรัทธานํามาแก้บน เช่ น รู ปไก่ชน ชุ ดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่ วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มี
เศษประทัดกองสู งเป็ นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับ
จากไอ้ไข่ ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ปไม้ สลักไอ้ ไข่ ตามอัธยาศัย **TIP ไหว้ ไอ้
ไข่ การบูชา ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้ รับ แต่ เมื่อสํ าเร็ จให้ แก้ บนด้ วยของที่นํามาบนและจุดธูป
เพียง 1 ดอกเท่านั้น ของทีช่ อบ : ขนมเปี๊ ยะ, นํ้าแดง, ชุ ดทหาร ตํารวจ, ไก่ ปูนปั้ น, หนังสติ๊ก, ประทัด อิสระขอ
พรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น

ออกเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเลทีส่ วยงามมากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย เส้นทางเขาพลายดํา อําเภอสิ ชล ถึง
อ่าวท้องหยี อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถ
เที่ยวที่แสนโรแมนติก นําท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิว
ทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับทะเลสี คราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี

3

นําท่าน เช็คอิน ร้ าน MOON COFFEE & ROTI ร้านตั้งอยูบ่ นเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายดํา อําเภอสิ ชล
คาเฟ่ ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าว บรรยากาศที่ร้านดีมาก ๆ เหมาะแก่การนัง่
พักผ่อน ดื่มชา กาแฟชิลๆมองวิวทะเล รับลมทะเล ฟังเสี ยงคลื่น และยังมีมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรู ปอวดชาวโซเชี่ยลได้
อิจฉากัน สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นําท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม The Peak Boutique หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้ า

หมู่บ้านคีรีวง - ศาลหลักเมืองนคร – บ้ านขุนรั ฐวุฒิวจิ ารณ์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(B / L /-)
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นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยู่ที่ตาํ บลกําโลน อําเภอลานสกา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยูเ่ ชิ งเขาหลวง ตําบลกําโลน อันเป็ นเส้นทางเดินขึ้น
สู่ ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวถิ ีชีวติ ที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชีพหลัก คือการทําสวนผลไม้ผสม เรี ยกว่า “สวน
สมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ชุ มชนคีรีวง ได้เป็ นชุ มชนต้นแบบในการจัดการธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจําปี 2541 ประเภทเมืองและ
ชุ มชน เนื่ องจากเป็ นชุ มชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่ บั ธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนี ยภาพ
แห่ งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้และสายนํ้า กิ จกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บา้ นคีรีวง คือ
การพักในที่พกั แบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กบั ทัศนี ยภาพแห่ งธรรมชาติ ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางเทือกเขา
ป่ าไม้ ปั่ นจักรยานชมวิวสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ซึ่ งสามารถหาเช่ าจักรยานได้ตามร้ านเช่ าจักรยานในจุดต่างๆ รอบ
หมู่บา้ น และมีหมู่บา้ น OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP คีรีวง ผ้ามัดย้อมสี ธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและ
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรู ปนํ้าผลไม้ กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรี ยนกวน . . . แวะถ่ายรู ปกับ “สะพานบ้ าน
คีรีวง” คลองท่าดี อีกหนึ่งแลนด์มาร์ คที่ทุกคนต้องแวะมาเก็บภาพเป็ นที่ระลึก

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนเมืองคอน
นําท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกปั กรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตราย
ต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู ้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากคํารํ่าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดา
รักษาเมือง ซึ่ งอยูบ่ นเสาสู งสุ ดของศาลหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด
4 หลัง หลังกลางประดิ ษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายศิล ปะศรี วิชัย เรี ยกทรงเหมราชลี ลา
อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถื อเป็ นบริ เวณสี่ ทิศ เรี ยกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมือง ศาลพระทรง
เมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง
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จากนั้น

จากนั้น

ชม บ้ านขุนรั ฐวุฒิวิจารณ์ อาคารเรื อนปั้ นหยาอายุกว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ทาํ การบูรณะ
ปรับปรุ งบ้านหลังนี้ พร้อมกับเปิ ดให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยบ้านขุนรัฐวุฒิได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย
นําท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรี ยกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิ ดวรมหาวิหาร
โบราณสถานศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ คารพนับ ถื อ ของชาวเมื อ งนครศรี ธ รรมราชตลอดจนพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ง หลาย
สัญลัก ษณ์ ข องจัง หวัดนครศรี ธ รรมราชแห่ ง นี้ ที่ รู้จ ัก กันแพร่ ห ลายคื อ พระบรมธาตุ เจดี ย ์ ที่ บรรจุ พ ระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นเจดียส์ ถาปั ตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังควํ่า ปากระฆังติดกับพื้นกําแพงแก้ว
มีจุดเด่นที่ยอดเจดียห์ ุ ม้ ด้วยทองคําแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มี
เงาทอดลงพื้นไม่วา่ แสงอาทิตย์จะส่ องกระทบไปทางใด ซึ่ งยังไม่มีใครหาคําตอบได้ ความมหัศจรรย์น้ ีเอง จึงเป็ น
1 ใน UNSEEN THAILAND ที่หา้ มพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ แล้ว วัดพระ
มหาธาตุ วรมหาวิหารแห่ งนี้ ยงั มี สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ สําหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการมี บุตร มี บุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ
พระกัจจายนะ หรื อ พระแอด ประดิษฐานอยูใ่ น วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรู ปสี ทองอร่ าม ลักษณะ
รู ปร่ างอ้วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ายิม้ แย้มมีเมตตา ผูค้ นนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่ องสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย เชื่อ
กันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง อีกหนึ่ ง
อภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่ อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผูท้ ี่มีบุตรยาก
เมื่อมีบุตรสําเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนํารู ปทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้บนและเหมือนเป็ นการฝากฝั งให้พระแอด
ช่วยคุ ม้ ครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ **TIP ไหว้ ขอลูกกับพระกัจจายนะ “ขออํานาจพระ
พุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า…. บัดนี้ ข้าฯ ต้องการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิด
กับข้าฯ หรื อเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทําบุญอุทิศให้ เตรี ยมรับบุญจากข้าได้”
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนํา ... โรตีเลื่องชื่ อแห่ งเมืองคอน
 นําท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม The Peak Boutique หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

พิพธิ ภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช - ปากพนัง - ทุ่งกังหันลม – ตลาด 100 ปี ปากพนัง - ร้ านของฝาก - สนามบิน
นครศรีธรรมราช– สนามบินดอนเมือง
(B / L /-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการการจัดแสดงเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเมือง
คอน อาทิ ประวัติชุมชนเมือง ตรา 12 นักษัตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
เหตุการณ์สาํ คัญของบ้านเมือง วาตภัยแหลมตะลุมพุก เป็ นนิ ทรรศกาลหมุนเวียนนําเสนอผ่านสื่ อผสมผสานด้วย
วิทยาการอันทันสมัย

เช้ า
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เทีย่ ง

จากนั้น

19.55 น.
21.00 น.

เดิ นทางสู่ ปากพนัง นําท่านไปเช็คอิน ถ่ายภาพ ทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง กังหันลมแห่ งนี้ ได้ข้ ึนชื่ อว่า
เป็ น “กังหันลมกึ่งหุ่ นยนต์รุ่นไร้เกียร์ ” เพราะสามารถหมุนหาลมได้เอง 360 องศา และหมุนปรับองศาใบพัดได้
เองอัตโนมัติ เพราะใช้ระบบเซ็นเซอร์ ควบคุม และป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นต่าง ๆ ระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้ า ด้วย
การแจ้งข้อมูลตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ คที่หา้ มพลาดเมื่อมาที่ปากพนัง
 บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ตลาด 100 ปี ปากพนัง ตลาดเก่าแก่ด้ งั เดิมมากกว่า 100 ปี ตั้งอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อฝากฝั่งตะวันออก
อาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่สร้างด้วยไม้ ความเรี ยบง่ายและวิถีชีวิตที่เป็ นธรรมชาติของผูค้ น มีมนต์สเน่ห์ที่ดึงดูด
ให้ผคู ้ นเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ช่วงต้นตลาดจะเป็ นร้านขายของ ลักษณะเป็ นห้องแถวติดกันเป็ นบล็อก ๆ ส่ วน
ใหญ่ขายขนม พื้นบ้าน อย่างขนมลา มีให้เลื อกทั้งแบบกรอบกับแบบเหนี ยวผสมนํ้าผึ้ง นอกจากนี้ ยังมีถวั่ มัน
ขี้หนู (หัวมันชนิดหนึ่ง) และแห้วพื้นบ้าน ของกินท้องถิ่น รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ปลากระบอกแห้งของขึ้นชื่ อ
ของที่นี่ รวมไปถึงของแห้ง เช่น กุง้ แห้ง ปลาหมึกแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระทุกท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย
นําท่านแวะซื้ อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่ องเงิน เครื่ องถมเมืองนคร มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมาตั้งแต่อดี ตและนับเป็ นหนึ่ งในบรรดาศิลปาชี พชั้นสู ง ผลิตภัณฑ์เครื่ องถมนคร
ได้รับความนิยมจนปัจจุบนั ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD559
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมีตัวแทนบริษัท
(หัวหน้ าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที่) เป็ นผู้บริ หารเวลาปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริ ษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ.
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มาตรการสํ าหรับผู้ทเี่ ดินทางเข้ าจังหวัดนครศรีธรรมราช Update 1 ต.ค. 64
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อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ราคา/ท่าน

รัฐช่ วย 40%
ลูกค้ าชําระ/ท่ าน

พักเดี่ยว

28 – 30 มกราคม 65
18 - 20 กุมภาพันธ์ 65
18 - 20 มีนาคม 65

8,000

4,800

+ 2,000

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมีค่าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชําระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมนํ้าหนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม (ไม่ มีนํา้ หนักโหลดกระเป๋าใต้ ท้องเครื่ อง)
 ค่ารถ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุ **กรุ๊ ปออกเดินทาง ขั้นตํ่า 9 ท่ าน**
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA
BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

10

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนื อจากที่ทวั ร์ จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชํ าระค่ าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่าซื้ อที่นงั่ บนรถนําเที่ยว

เงื่อนไขการให้ บริการสํ าหรับท่านทีไ่ ม่ ใช่ สิทธิโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
ในการจองทัวร์ ผูเ้ ดิ นทางต้อง ชํ าระมัดจําค่ าทัวร์ ท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน หากไม่ชาํ ระตามที่ บริ ษทั
กําหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ และต้องชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย
35 วัน หากท่านไม่ชาํ ระเงิ นหรื อไม่ชาํ ระเงิ นตามกําหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดิ นทางนั้น ๆ เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น กรณีทางบริ ษัทออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว จะไม่ สามารถเปลี่ยนรายชื่ อผู้เดินทาง ทุก
กรณี**
เงื่อนไขการให้ บริการสํ าหรับท่านทีใ่ ช้ สิทธิโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
1. ผู้เดินทางต้ อง ชําระเงินค่ าทัวร์ 60 เปอร์ เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการทัวร์ เทีย่ วไทย และ ชําระค่ าทัวร์ 40
เปอร์ เซนต์ ให้ กบั ทางบริษัทฯ เพื่อเป็ นการประกันการเดินทาง (ค่าทัวร์ ส่วนนี้ลูกค้าจะได้คืน ณ วันที่ลูกค้าเดินทางถึงวันแรก
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ภายใน 24 ชัว่ โมง) หากท่านไม่เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริ ษทั ฯไม่สามารถทําการเบิกเงินค่า
ทัวร์ 40 เปอร์ เซนต์ ที่ทางรัฐฯ สนับสนุนช่วยจ่ายค่าทัวร์ ของท่านได้
2.ส่ งสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารรับรองการได้รับวัคซี นป้ องกันโรค COVID-19
3. ผูเ้ ดินทางต้องนําบัตรประชาชนตัวจริ ง และ โทรศัพท์มือถือเครื่ องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตัง (ที่ท่านใช้ชาํ ระเงิน)
ถือไปในการเดินทางด้วย
4. รายชื่อผูเ้ ดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ชาํ ระเงินด้วยเป๋ าตังของคนนั้น ๆ เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องทําการ Scan QR code และ ใบหน้า
ก่อนเริ่ มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรู ป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์ เที่ยวไทย หากท่านไม่ ให้ ความร่ วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ในราคาเต็ม
กรณียกเลิกการเดินทางสํ าหรับท่านทีใ่ ช้ สิทธิโครงการทัวร์ เทีย่ วไทย
1. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตัง เต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี
2. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หลังจากชําระแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตังเต็มจํานวนแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ ค่ามัดจําทัวร์ และค่าทัวร์
ทั้งหมด เนื่ องจากรัฐบาลจะไม่ทาํ การคืนเงินให้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
เมื่อท่านได้ ชําระเงินค่ าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ว ไม่ สามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลงการเดินทางได้ ทุกกรณี และไม่ สามารถ
เปลีย่ นแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์ ” เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 มาตรา 28

1.

2.
3.
4.

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริ ษทั ฯ เท่า นั้น อี ก ทั้ง ข้อสรุ ป และข้อตัดสิ นใดใด ของบริ ษ ทั ให้ถื อเป็ นข้อยุติสิ้ นสุ ดสมบู รณ์ หากท่า นได้ชาํ ระเงิ น
ค่าบริ การมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริ การข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ

12

5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
10. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดมาตรการควบคุ มโรค การแพร่ ระบาด
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดใด ทั้งสิ้น
11. เพื่อประโยชน์ ของท่าน โปรดอ่านและทําความเข้ าใจ อีกครั้ง ก่อนทําการชําระเงิน เมื่อท่านตกลงชําระเงินแล้ วไม่ ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่ านสละ
สิ ทธิ์ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936
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