
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23003 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน 
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ & วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 



ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

 
 
 
นักขับรถ 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดียไอ้ไข่ - ก าแพงเมือง
นครศรีธรรมราช 

 
06.20 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าท่ี 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินเวียดเจ็ท 
 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
 
08.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนครศรีธรรมราช โดยสายการบินเวียดเจ็ท  
 
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมือนครศรีธรรมราช   
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (ทาน

ขนมจีนเลื่องชื่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 



จากนั้น  น าท่านสู ่ วัดยางใหญ่ “ตาพรานบุญ”  
เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้
ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” 
ในอดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอชิ ้นส่วน
พระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน 
เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วย
ความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะ
ว ัดอ ีกจนเป ็นว ัดท ี ่สวยงามเหม ือนใน
ปัจจุบันไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพราน
บุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อ
กันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชา
แล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้ หากใคร
สมหวัง วิธีแก้บนก็ง่ายนิดเดียวแค่น าปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านั้นเอง 

 
น าท่าน เดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอ สิชล 

จังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื ่องราว
เสยีงท่ีร ่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของ
เด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ใน
ศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณ
ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่สถิตย์อยู ่ ณ วัดแห่งนี ้เป็นที่
เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธา
ท่ีเชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 

    
ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์  :  ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบน

และจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น ้าแดง,                  
ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แวะถ่ายรูป  ก าแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นก าแพง
เมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราช
จากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่ส าคัญของ
จังหวัด เป็นเครื ่องแสดงถึงความเก่าแก่ 
ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และ
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับ
การบูรณะใหม่ให้ แข็งแรงและสวยงาม 
เพื ่อพัฒนาเป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า มีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีท่ีตั้งอยู่ หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ ก าแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริม
คลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม ความแข็งแกร่งความ เจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
ก าแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู ่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช การสร้างปรากฏหลักฐาน จากต านานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นท่ี หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างก าแพง เมืองเป็นก าแพง
ดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะก าแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คง
พยายามรักษา แนวก าแพงเดิมไว้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
 
น าท่าน เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมเดอะทวิน โลตัส  หรือเทียบเท่า 
   

วันที่ 2 
นครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  - หมู่บ้าน           
คีรีวง  - วัดเขาขุนพนม - กรุงเทพฯ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น าท่าน เดินทางสู่ ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานหลักเมือง ประกอบด้วย
อาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นท่ี
ประดิษฐานของศาลหลักเมืองซึ่ง
ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย 
เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็ก



ท้ังสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรง
เมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง กอ่สร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์
เสาหลักเมืองท าด้วยไม้ตะเคียนทองท่ีได้มาจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขา
นครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) องค์เสาหลักเมืองท าด้วยไม้
ตะเคียนทองท่ีได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ในท้องท่ี
ต าบลกระหรอ กิ่งอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 
0.95 เมตร ลวดลายท่ีแกะสลัก ตั้งแต่ฐาน ซึ่งเป็นวงรอบเก้าชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูป
จุตคามรามเทพ (สี่พักตร์) หรือเทวดารักษามือง เหนือสุดเปน็เปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือ
ยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการ แกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่ง
เคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ 

 
น าคณะ เดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

1 ใน UNSEEN  THAILAND     เป็นพระ
อารามหลวงชั ้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
และมีอาย ุการก่อสร้างเก ่าแก่ โดยมี
ความส าคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีก
ท ั ้ ง ม ี โ บ ร า ณ ส ถ า น ท ี ่ ส  า ค ั ญ ข อ ง
ประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและศาสนา   
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาว
นครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถาน
สถานที ่ศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์  และเป็น ม ิ ่งขว ัญ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธ
ศานิกชน ท้ังหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชท่ีรู้จัก กันแพร่หลายก็คือ 
พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ ่งตั ้งอยู ่ภายในวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน
กรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่
ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับ ผู้ที่ต้องการมีบุตร มีบุตร
ยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระ
มหากัจจายนะ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื่อกันว่าพระแอดจะ
ช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง และการ
ขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ท่ีมีบุตรยาก (ความเชื่อส่วนบุคคล) 



 
12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 
น าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง  ชมทัศนียภาพ

แห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลาง
เทือกเขา ป่าไม้และสายน ้า กิจกรรมที่
น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่
พ ักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลิน
อารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั้ง
อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยาน
ชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบ
หมู่บ้าน การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิต
ของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวคีรีวง มีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับ เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวง มีการรวมตัวกันตั้ง
เป็นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ ่มสมุนไพรกลุ ่ม จักสาน และ
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้าผลไม้ กลุ่มไวน์และ กลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม จากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงในฐานะ หมู่บ้าน
ท่องเท่ียว OTOP จึงมีจุดท่องเท่ียวเชิงสาธิตซึง่เก่ียวเน่ืองกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ 

 
น าท่าน  แวะสักการะสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ วัดเขาขุน

พนม เป ็นว ั ดท ี ่ ม ี ความส  าค ัญทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ ้าซึ ่งมี
ก  า แพงก ่ ออ ิ ฐ ถ ื อป ู นและ ใน เสม า
เช ่น เด ียวก ับก  าแพงเม ือง  ในถ  ้ ามี
พระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องค์และมี
หลายถ ้าทะลุถึงกัน อย่างไรก็ตามเป็นที่
เชื่อกันในหมู่คนท้องถิ่นว่า เป็นที่ประทับ
ของพระเจ้าตากสินขณะทรงผนวช 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน เวียดเจ็ท  
22.00 น. เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 



วันเดินทาง 

อัตราค่าบริการราคาส าหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก 

4 - 5 ท่าน 6 - 7 ท่าน 8 - 10 ท่าน พักเดี่ยวเพ่ิม 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

02 - 03 เมษายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

09 - 10 เมษายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

13 - 14 เมษายน 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

16 - 17 เมษายน 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

23 - 24 เมษายน 65 8,999 7,999 6,999 1,000 2,000 

30 - 01 พฤษภาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

07 - 08 พฤษภาคม 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

14 - 15 พฤษภาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

21 - 22 พฤษภาคม 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

28 - 29 พฤษภาคม 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

03 - 04 มิถุนายน 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

04 - 05 มิถุนายน 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

11 - 12 มิถุนายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

18 - 19 มิถุนายน 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

25 - 26 มิถุนายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

02 - 03 กรกฎาคม 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

09 - 10 กรกฎาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

13 - 14 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

14 - 15 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

15 - 16 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

16 - 17 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

09 - 10 กรกฎาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 



16 - 17 กรกฎาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

23 - 24 กรกฎาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

28 - 29 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

29 - 30 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

30 - 31 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

06 - 07 สิงหาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

12 - 13 สิงหาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

13 - 14 สิงหาคม 65 10,999 9,999 8,999 1,000 3,000 

20 - 21 สิงหาคม 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

27 - 28 สิงหาคม 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

03 - 04 กันยายน 65 7,999 6,999 5,999 1,000 1,000 

10 - 11 กันยายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

17 - 18 กันยายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

24 - 25 กันยายน 65 9,999 8,999 7,999 1,000 2,500 

ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ 
*** หมายเหตุ : การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจ านวน 4 ท่านขึ้นไป หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 4 

ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *** 
*** ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป *** 

  
 ราคาที่น าเสนอเป็นราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
โหลดที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในวันที่ท าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเก็บค่าส่วนต่างที่เพิ่มตามจริง 
 ** กรณีสายการบินยกเลิก หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน** 
 
 
 
 
 
 



อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารท่ีสั่ง
เพิ่มเติมจากรายการท่ีทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  

   ค่าน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
    ค่าภาษีน ้ามัน และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ หากท่านต้องการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี

เท่านั้น) 
   ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 
ราคาค่าบริการน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน ภายในประเทศ (ไป-กลับ) 

15 กิโลกรัม 860 บาท 
20 กิโลกรัม 946 บาท 
25 กิโลกรัม 1,160 บาท 
30 กิโลกรัม 1,802 บาท 
35 กิโลกรัม 2,144 บาท 
40 กิโลกรัม 2,658 บาท 

 
 
 



เงื่อนไขการจอง 
 กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร์ภายใน 24 
ชั่วโมง  หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู ่โดยอัตโนมัติ           
เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

**กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   หักเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ (ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด) 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  ใน
ทุกกรณี 

 สัมภาระ ถือขึ้นเคร่ืองน ้าหนักต้องไม่เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด  
 ห้ามน าของมีคมทุกชนิด วัตถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือขึ้นเคร่ืองบิน 
 ของเหลว สามารถโหลดได้ขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 

 
   
 



หมายเหตุ !! (ส าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอมก่อนการเดินทาง) 
 

1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ 
ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุม
จากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
วาตภัย อัคคีภัย  ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง
ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ใน
กรณีดังนี้ 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง
กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง  

 

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 

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