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รหัสโปรแกรม : 22116  (กรรบรแ่ีรรหัสโปรแกรมงรกโรัหรง้จสาณุรม)
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เทีย่วบินขาไป - ขากลบั  

ดอนเมือง-นครฯ DD550 06.00-07.10 น. 
นครฯ-ดอนเมือง DD559 19.55-21.00 น. 

 
วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช – วดัยางใหญ่ – วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ถนนเลยีบชายทะเลที่

สวยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย - จุดชมววิเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า - ร้าน MOON COFFEE & 
ROTI     (B / L /D) 

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD550 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 
ชม.) 

07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
  นาํท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาล้อม ในอดีต

ชาวบา้นทาํไร่ยางขดุเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพอ่พระประธาน จึงไดท้าํการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงาม
ดงัในปัจจุบนั สําหรับความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัว่า
เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีได้มากราบไหวข้อพร เร่ืองความ
ปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ ก็มาแกบ้นโดยการนาํปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์ 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
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 นาํท่านเดินทางไปยงั อาํเภอสิชล สู่ วดัเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร่ําลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุก
อย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพราง
ทหารสวมแว่นตาดํา ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ ไหว้
รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวง ขอให้ช่วยเรียกคน
มาซ้ือของ ทาํยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหายใหช่้วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ี
ผูเ้ล่ือมใสศรัทธานาํมาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทดัก็มี
เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บ
จากไอไ้ข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้
ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือสําเร็จให้แก้บนด้วยของที่นํามาบนและจุดธูป
เพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน  ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, นํ้าแดง, ชุดทหาร ตํารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด   อิสระขอ
พรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

 
 
จากนั้น ออกเดินทางสู่ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดาํ อาํเภอสิชล ถึง 

อ่าวทอ้งหย ี อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษธ์รรมชาติ จุดชมววิและเส้นทางขบัรถ
เท่ียวท่ีแสนโรแมนติก นาํท่านแวะจุดชมววิเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ใหท้่านเก็บความประทบัใจ ชมววิ
ทิวทศัน์ของทอ้งฟ้าตดักบัทะเลสีคราม และรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี  
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 นาํท่าน เช็คอนิ ร้าน MOON COFFEE & ROTI  ร้านตั้งอยูบ่นเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายดาํ อาํเภอสิชล 

คาเฟ่ ราคาหลกัร้อย กบัววิหลกัลา้น ท่ีคุณมาแลว้จะตอ้งร้องวา๊ว บรรยากาศท่ีร้านดีมาก ๆ เหมาะแก่การนัง่
พกัผอ่น ด่ืมชา กาแฟชิลๆมองววิทะเล รับลมทะเล ฟังเสียงคล่ืน และยงัมีมุมสวย ๆ ใหถ่้ายรูปอวดชาวโซเช่ียลได้
อิจฉากนั สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็  
   นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม The Peak Boutique หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่อง หมู่บ้านคีรีวง - ศาลหลกัเมืองนคร – บ้านขุนรัฐวุฒิวจิารณ์ - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   (B / L /-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
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 นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยู่ท่ีตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ตาํบลกาํโลน อนัเป็นเส้นทางเดินข้ึน
สู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวถีิชีวติท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการทาํสวนผลไมผ้สม เรียกวา่ “สวน
สมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand Tourism Awards) ประจาํปี 2541 ประเภทเมืองและ
ชุมชน เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่บัธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพ
แห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายนํ้ า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหมู่บา้นคีรีวง คือ 
การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เพลินตาและเพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา 
ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบ
หมู่บา้น และมีหมู่บา้น OTOP  ผลิตภณัฑ์ OTOP คีรีวง ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจกัสานและ
ผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปนํ้ าผลไม ้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน . . .  แวะถ่ายรูปกบั  “สะพานบ้าน
คีรีวง”  คลองท่าดี อีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีทุกคนตอ้งแวะมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนู ขนมจีนเมืองคอน 
 นาํท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกปักรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตราย

ต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากคาํร่ําลือมากมาย ผา่นองคจ์ตุคามรามเทพเทวดา
รักษาเมือง ซ่ึงอยูบ่นเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอยา่งงดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 
4 หลงั หลงักลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายศิล ปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา 
อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 หลงั ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรง
เมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง  
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จากนั้น ชม บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ อาคารเรือนป้ันหยาอายุกวา่ 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ไดท้าํการบูรณะ

ปรับปรุงบา้นหลงัน้ี พร้อมกบัเปิดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยบา้นขุนรัฐวุฒิไดรั้บรางวลั อาคารอนุรักษศิ์ลปะ
สถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์อีกดว้ย 

จากนั้น นาํท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกวา่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้ งหลาย 
สัญลักษณ์ของจังหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว ํ่า ปากระฆงัติดกบัพื้นกาํแพงแกว้  
มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองคาํแท ้ความมหศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงขององคพ์ระบรมธาตุคือ องคพ์ระธาตุจะไม่มี
เงาทอดลงพื้นไม่วา่แสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาคาํตอบได ้ความมหศัจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 
1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีหา้มพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สําหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  
พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยูใ่น วิหารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะ
รูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือ
กนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั อีกหน่ึง
อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตรยาก 
เม่ือมีบุตรสําเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะนาํรูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอด
ช่วยคุม้ครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ **TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ  “ขออาํนาจพระ
พุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือวา่…. บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิด
กบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะทาํบุญอุทิศให ้เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 
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เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย แนะนํา ... โรตีเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 
   นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม The Peak Boutique หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม พพิธิภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช - ปากพนัง -  ทุ่งกังหันลม – ตลาด 100 ปี ปากพนัง  - ร้านของฝาก - สนามบิน
นครศรีธรรมราช– สนามบินดอนเมือง    (B / L /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  นาํท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เขา้ชมนิทรรศการการจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเมือง

คอน อาทิ ประวติัชุมชนเมือง ตรา 12 นักษตัร  โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เหตุการณ์สาํคญัของบา้นเมือง วาตภยัแหลมตะลุมพุก เป็นนิทรรศกาลหมุนเวียนนาํเสนอผา่นส่ือผสมผสานดว้ย
วทิยาการอนัทนัสมยั 
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 เดินทางสู่ ปากพนัง นาํท่านไปเช็คอิน ถ่ายภาพ ทุ่งกังหันลมเลียบชายฝ่ังปากพนัง กงัหนัลมแห่งน้ีไดข้ึ้นช่ือว่า

เป็น “กงัหนัลมก่ึงหุ่นยนตรุ่์นไร้เกียร์” เพราะสามารถหมุนหาลมไดเ้อง 360 องศา และหมุนปรับองศาใบพดัได้
เองอตัโนมติั เพราะใชร้ะบบเซ็นเซอร์ควบคุม และป้องกนัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ระหวา่งการผลิตกระแสไฟฟ้า ดว้ย
การแจง้ขอ้มูลตลอด 24 ชัว่โมง เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีหา้มพลาดเม่ือมาท่ีปากพนงั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
 นาํท่านเดินทางสู่ ตลาด 100 ปี ปากพนัง ตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมมากกวา่ 100 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณท่าเรือฝากฝ่ังตะวนัออก 

อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างดว้ยไม ้ความเรียบง่ายและวิถีชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติของผูค้น มีมนตส์เน่ห์ท่ีดึงดูด
ใหผู้ค้นเดินทางเขา้ไปเยี่ยมชม   ช่วงตน้ตลาดจะเป็นร้านขายของ ลกัษณะเป็นห้องแถวติดกนัเป็นบล็อก ๆ ส่วน
ใหญ่ขายขนม พื้นบา้น อย่างขนมลา มีให้เลือกทั้งแบบกรอบกบัแบบเหนียวผสมนํ้ าผึ้ง นอกจากน้ี ยงัมีถัว่ มนั
ข้ีหนู (หวัมนัชนิดหน่ึง) และแหว้พื้นบา้น ของกินทอ้งถ่ิน  รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ปลากระบอกแห้งของข้ึนช่ือ
ของท่ีน่ี รวมไปถึงของแห้ง เช่น กุง้แห้ง ปลาหมึกแห้ง  และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนบัเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองถมนคร
ไดรั้บความนิยมจนปัจจุบนั ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 
19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD559 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)  เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 
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มาตรการสําหรับผู้ทีเ่ดนิทางเข้าจังหวดันครศรีธรรมราช Update 1 ต.ค. 64 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชําระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

28 – 30 มกราคม 65 
18 - 20 กมุภาพนัธ์ 65 

18 - 20 มีนาคม 65 
8,000 4,800 + 2,000 

 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
ชําระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม (ไม่มีนํา้หนักโหลดกระเป๋าใต้ท้องเคร่ือง) 
 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันตํ่า 9 ท่าน**    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการสําหรับท่านทีไ่ม่ใช่สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามท่ีบริษทั
กาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
35 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุก
กรณ*ี* 

 
เง่ือนไขการให้บริการสําหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 

1. ผู้เดินทางต้อง ชําระเงินค่าทวัร์ 60 เปอร์เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลเิคช่ันเป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย และ ชําระค่าทวัร์ 40 
เปอร์เซนต์ ให้กบัทางบริษัทฯ เพ่ือเป็นการประกนัการเดินทาง (ค่าทวัร์ส่วนน้ีลูกคา้จะไดคื้น ณ วนัท่ีลูกคา้เดินทางถึงวนัแรก
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ภายใน 24 ชัว่โมง) หากท่านไม่เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เน่ืองจากทางบริษทัฯไม่สามารถทาํการเบิกเงินค่า
ทวัร์ 40 เปอร์เซนต ์ท่ีทางรัฐฯ สนบัสนุนช่วยจ่ายค่าทวัร์ของท่านได ้

2.ส่งสาํเนาบตัรประชาชนและเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. ผูเ้ดินทางตอ้งนาํบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้าํระเงิน) 

ถือไปในการเดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

กรณยีกเลกิการเดินทางสําหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เทีย่วไทย 
1. เม่ือท่านไดช้าํระเงินผา่นแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั เตม็จาํนวนแลว้ ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลงัจากชาํระแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัเตม็จาํนวนแลว้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่ามดัจาํทวัร์และค่าทวัร์

ทั้งหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ทาํการคืนเงินใหทุ้กกรณี 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ชําระเงินค่าทวัร์เต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดินทางได้ทุกกรณ ีและไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 มาตรา 28 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทาํความเข้าใจ อกีคร้ัง ก่อนทาํการชําระเงิน เม่ือท่านตกลงชําระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
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