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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินครศรธีรรมราช – วัดยางใหญ ่ – ถนนเลยีบชายทะเลที่

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของอา่วไทย – จดุชมววิเนนิเทวดาและเนนินางฟ้า  

11.00น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิ สวุรรณภมู ิ

13.55น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิ WE233      

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ชม.) 

15.15น. ถงึสนามบนินครศรธีรรมราช หลังรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่ต.ทา่ศาลา แตเ่ดมิเป็นวดัรา้งเกา่แกใ่นสมัยโบราณ เดมิชือ่

วดัคงคาลอ้ม ในอดตีชาวบา้นทําไรย่างขดุเจอชิน้สว่นพระพทุธรปูคอืหลวงพอ่พระประธาน 

จงึไดบ้รูณะวดั จงึเป็นวดัทีส่วยงามดังปัจจบุัน สําหรับความโดง่ดังของวดัยางใหญ ่คอื      

“ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักใตนั้บถอื เชือ่กนัวา่เป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง บชูา

 แลว้มโีชคลาภ เงนิทอง ผูค้นสว่นใหญท่ีไ่ดม้ากราบไหวข้อพร เรือ่งความปลอดภัย มโีชคมี

 ลาภ หากใครสมหวงัแลว้ก็มาแกบ้นโดยการนําปัจจัยมาชว่ยสรา้งโบสถ ์

  จากนั้นออกเดนิทางสู่ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

อ่าวไทย เสน้ทางเขาพลายดํา อําเภอสิชล ถึงอ่าวทอ้งหยี อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาต ิจุดชมววิและเสน้ทางขับรถเที่ยวที่แสน      

โรแมนตกิ นําท่านแวะจุดชมววิเนินเทวดาและเนินนางฟ้า ใหท้่านเก็บบรรยากาศที่น่า

ประทับใจ ชมววิทวิทัศน์ของทอ้งฟ้าตัดกับทะเลสคีราม และรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจี

สบายตา 

                    

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

นําทา่นสูท่ีพั่กโรงแรม ขนอม โกลเดน้บชี หรอืเทยีบเท ่

วนัที ่ รายการ เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนินครศรธีรรมราช - วดัยาง
ใหญ ่- ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของอา่ว

ไทย - จดุชมววิเนนิเทวดาและเนนินางฟ้า  

- - 🍽 ขนอม โกลเดน้บชี 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 รา้น MOON COFFEE & ROTI - วดัเจดยี ์ไอไ้ข ่- กําแพง

เมอืงเกา่ - วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลักเมอืง
นคร - หมูบ่า้นครีวีง 

 

🍽 🍽 อสิระ ออรจินิอล ออเรนช 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 พพิธิภัณฑเ์มอืงนครศรธีรรมราช - บา้นขนุรัฐวฒุวิจิารณ์ - 

รา้นของฝาก - สนามบนินครศรธีรรมราช - สนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ 

🍽 🍽 - - 
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วนัทีส่อง รา้น Moon coffee & Roti – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– กําแพงเมอืงเกา่ – 

  วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลักเมอืงนคร – หมูบ่า้นครีวีง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม. 

 

นําท่านสู ่รา้น MOON COFFEE & ROTI รา้นตัง้อยูบ่นเชงิเขาตดิทะเล ทางไปเขาพลายดํา 

อําเภอสชิล คาเฟ่ ราคาหลักรอ้ยทีไ่ดว้วิราคหลักลา้น ทีทุ่กท่านมาแลว้จะตอ้งตา ลุกวาว

เพราะบรรยากาศของรา้นดมีากๆ เหมาะแกก่ารน่ังพักผอ่น ดืม่ชา กาแฟหอมกรุ่น ชลิมองชม

ววิทะเลพรอ้มรับลมทะเล ฟังเสยีงคลืน่ไดค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และยังมมีมุสวยๆใหทุ้กท่าน

ไดถ้่ายรูปสวยๆ เก็บไวเ้ป็นความทรงจําทีด่ ีสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืง

นครศรธีรรมราช 

นําท่านเดนิทางไปยัง วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จังหวัดนครศรธีรรมราช จากเรือ่งราวเสยีงทีรํ่่าลอืถงึ

ความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง“ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุ

ประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาดํา ทีเ่ชือ่

กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วัดแหง่นี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวร้บั” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวง 

ขอใหช้่วยเรียกคนมาซือ้ของ ทํายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหายใหช้่วยหา ขอใหช้่วย

ปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธานํามาแกบ้น เชน่ รูปไกช่น 

ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิ

เขา บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ขแ่ละแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจาก

ไอไ้ข ่ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตาม

อัธยาศัย **TIP**  ไหวไ้อไ้ข ่การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหว้

รบั แตเ่ม ือ่ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่น ัน้  ของที่

ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไกป่นูปัน้, หนงัสติก๊, ประทดั   

อสิระขอพรตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร วดัพระธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนิด
วรมหาวหิาร เป็นโบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญชาวเมอืงนครศรธีรรมราช
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วัดพระธาตุ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน 
นับเป็นปูชนียสถานทีส่ําคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของภาคใต ้ซึง่เจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา 
ทรงระฆงัควํา่ ปากระฆงัตดิกับพืน้กําแพงแกว้ ยอดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองคําแท ้ความมหัศจรรย์
ขององคพ์ระธาตจุะไมม่เีงาทอดลงพืน้ไมว่า่แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด จากความ
มหัศจรรยน์ี้ ท.ท.ท. จงึใหเ้จดยีน์ี้เป็น ๑ ใน unseen Thailand และยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์
พระกัจจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูป   
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สทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ซึง่นยิมมากราบไหว ้
เพือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาล
ใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง อกีหนึง่อภนิหิาร
ของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื การขอบตุร เชือ่กันวา่ทา่นมเีมตตาบันดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่ ี
บตุรยาก เมือ่มบีตุรสําเร็จแลว้ พอ่แมก็่จะนํารปูทารกมาถวาย เพือ่เป็นการแกบ้นและเหมอืน
เป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  
**TIP  ไหวข้อลกูกบัพระกจัจายนะ “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จง
บนัดาลความคดิของขา้ฯ มชีือ่วา่..บดันีข้า้ฯ ตอ้งการมลีกู เทพเทวาใดจะมาเกดิกบั
ขา้ฯ หรอืเทพเทวาใดจะชว่ยหาเทวดามาเกดิกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบญุอุทศิใหเ้ตรยีม
รบับญุจากขา้ได”้ 
 

 

นําทา่นสกัการะ ศาลหลักเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิบ์า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกปักรักษาบา้นเมอืงให ้

พน้จากภัยอันตรายต่างๆ ศาลหลักเมอืงนครศรธีรรมราช อันเป็นที่ประดษิฐานหลักเมอืง

ของจังหวัดนครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ในอําเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนือของสนามหนา้เมอืง มี

เนื้อที่ประมาณ  2 ไร่  มีอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของ

ศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะ คลา้ยศิลปะศรีวชิัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา        

ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ย                

พระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืง และศาลพรบันดาลเมอืง 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร เมนู ขนมจนี 
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นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นที่อากาศดีที่สุดในประเทสไทย “หมู่บา้นคีรีวง”หมู่บา้นคีรีวง 

ตัง้อยูท่ีตํ่าบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวดันครศรธีรรมราช เป็นชมุชนเกา่แกท่ีอ่พยพไป

อาศัยอยูเ่ชงิเขาหลวง ตําบลกําโลน อันเป็นเสน้ทางเดนิขึน้สูย่อดเขาหลวง ชาวบา้นมวีถิี

ชวีติทีส่งบสงัคมแบบเครอืญาต ิอาชพีหลัก คอืการทําสวนผลไมผ้สม เรยีกวา่ “สวนสมรม” 

เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการจัดการธุรกจิ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศ ไดรั้บรางวัลยอดเยีย่ม อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Thailand Tourism 

Awards) ประจําปี 2541 ประเภทเมอืงและชมุชน เนื่องจาก เป็นชมุชนทีม่ ีวถิชีวีติแบบ

ชาวสวนอยู่กับธรรมชาต ิจุดเด่นของหมู่บา้นครีวีง ก็คอื ทัศนียภาพแห่งธรรมชาต ิเพราะ  

ครีวีงตัง้อยูท่่ามกลางเทอืกเขา ป่าไมแ้ละสายน้ํา กจิกรรมทีน่่าสนใจ ในหมู่บา้นครีวีง คอื 

การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลนิตาและเพลนิอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาต ิ

ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา ป่าไม ้ป่ันจักรยานชมววิสดูอากาศบรสิทุธิ ์ซ ึง่สามารถหาเชา่

จักรยานไดต้ามรา้นเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้นการลองชมิอาหารพื้นเมือง       

ชาวครีวีง มอีาชพีหลักคอื การเพาะปลูกผลไม ้เชน่ ทุเรยีน มังคุด เงาะ ลองกอง ชมและ

เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์OTOP ผลติภัณฑค์รีวีงทีไ่ดรั้บ เลอืกเป็นผลติภัณฑ ์OTOP 5 ดาว 

ไดแ้ก ่ผา้มัดยอ้มสธีรรมชาต ิผา้มัดยอ้มเป็นผลติภัณฑเ์ดน่ ครีวีงในฐานะ หมูบ่า้นท่องเทีย่ว 

OTOP จงึมจีุดท่องเทีย่วเชงิสาธติซึง่เกีย่วเนื่องกับผา้และความเป็นธรรมชาต ิและแวะ

ถ่ายรูปกับสะพานบา้นครีีวง คลองท่าด ีอกีหนึ่งแลนดม์าร์คที่ทุกคนตอ้งแวะมาเก็บภาพ

ความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นําทา่นสูท่ีพั่กโรงแรม   ออรจินิลั ออเรนจ ์(Original Orange Hotel)  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม พพิิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช – บา้นขุนรัฐวุฒวิจิารณ์ – รา้นของฝาก – สนามบนิ

นครศรธีรรมราช – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู ่พพิธิภัณฑเ์มอืงนครศรธีรรมราช เขา้ชมนทิรรศการการจัดแสดงเรือ่งราว

ประวัตศิาสตรเ์กีย่วกับเมอืงคอน อาท ิประวัตชิมุชนเมอืง ตรา 12 นักษัตร โบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี เหตกุารณ์สําคัญของบา้นเมอืง วาตภัยแหลม

ตะลมุพกุ เป็นนทิรรศการหมนุเวยีนนําเสนอผา่นสือ่ผสมผสานดว้ยวทิยาการอันทันสมัย 

นําทา่นชม บา้นขนุรัฐวฒุวิจิารณ์ อาคารเรอืนป้ันหยาอายกุวา่ 108 ปี โดยทายาทของขนุรัฐ

วฒุวิจิารณ์ไดทํ้าการบรูณะบา้นหลังนีพ้รอ้มกับเปิดใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว  โดยบา้นขนุรัฐ

วุฒวิจิารณ์ไดรั้บรางวัลอาคารอนุรักษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2556 โดยสมาคม

สถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถัมภอ์กีดว้ย 

จากนั้น นําท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก กลับไปฝากครอบครัวหรือเพื่อนๆ เช่น 

เครือ่งเงนิ เครือ่งถมเมอืงนคร มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กแพร่หลายมาตัง้แตอ่ดตีและนับเป็นหนึง่

ในบรรดาศลิปาชพีชัน้สูง ผลติภัณฑ์เครื่องถมนครไดรั้บความนิยมจนปัจจุบัน ขนมลา    

แกงไตปลา สม้โอทับทมิสยาม เชญิทกุทา่นอสิระเลอืกซือ้ของของฝากตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  

13.00น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงนครศรธีรรมราช 

15.45น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิ WE 234 

17.05น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  
  

 

อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

             **กรณีตอ้งการนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้ **   

 
 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ พักเดีย่วเพิม่ 

10 - 12  มกราคม    2565 8,913 2,000 

21 – 23   มกราคม    2665 9,313 2,000 

31  – 2  กมุภาพนัธ ์   2565 *ตรษุจนี 9,913 2,000 

11 – 13  กมุภาพนัธ ์  2565 9,313 2,000 

21 – 23  กมุภาพนัธ ์  2565 8,913 2,000 

4  -  6    มนีาคม       2565 9,313 2,000 
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 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั (20 กก.) 

 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
   กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้ 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ(กรุป๊ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 6 ทา่น)   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไข
ของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ท ัง้นีย้อ่ม
อยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าพาหนะตา่ง  ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ อุบตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การ
หยดุนดังาน การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ทปิคนขบัรถและไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทา่น/ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ ัง่และมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง พรอ้มสง่ส าเนาบตัร

ประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์2 วนัสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 

วนั หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่เพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ ัง่ เม ือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

 โปรแกรมทวัรส์ามารถเดนิทางไดต้ ัง้แต ่6 ทา่นขึน้ไป ซึง่อตัราคา่บรกิารข ึน้อยูก่บัหอ้งพกัที่

ลกูคา้เลอืก 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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     เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้แต่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง ภายใน 15 วนั กอ่นการเดนิทาง  กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จน

ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ 

ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั

จ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ 6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ

บนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด   

ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั

ฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบใด  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใด  ทีเ่พิม่ข ึน้ของ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั

หยดุงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

  ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ 

อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯ

ไดช้ าระ คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการ ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรค 

ประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน 

เง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 บรษิทัฯมสีทิธิ ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจ 
แกไ้ขได ้

 พาหนะ, ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย 

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

 จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั เง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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