
 
 

รหัสโปรแกรม : 23004 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช 3 วนั 2 คืน 
 
 

วดัเจดย์ีไอ้ไข่ –เข่ือนเช่ียวหลาน – ล่องเรือชมโลมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี - ล่องเข่ือนเช่ียวหลาน –  
สะพานแขวน ภูเขารูปหัวใจ 

- เทีย่ง ค ่า 

07.30 น. พร้อมกนัสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว  E   
 สายการบินไทยเวยีดเจ็ท  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก   
09.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองสุราษฎร์ธานี  โดยสายการบินไทย เวยีดเจ็ท  
10.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองสุราษฎร์ธานี  รับสัมภาระ 
เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ เข่ือนรัชชประภา โดยเรือหางยาว ชม “เข่ือนรัชชประ  

ภา” มีช่ือดั้งเดิมวา่ เข่ือนเช่ียวหลาน เป็นเข่ือนอเนกประสงคแ์ห่งท่ีสองของภาคใต ้ไดรั้บพระ  
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม  
นาถบพิตร พระราชทานนามใหใ้หม่วา่  “เข่ือนรัชชปร ะภา”  มีความหมาย วา่  “แสงสวา่ง
แห่งราชอาณาจกัร”  เพลิดเพลินกบัการชมววิทิวทศัน์ธรรมชาติ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา
หินปูนในเข่ือนรัชชประภา  น าท่านชมความงามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) 
ลกัษณะเด่นเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก ตั้งเรียงกนั ตั้งสง่าอยูบ่นผนืน ้าสีเขียวมรกตอนั  
งดงาม  
สะพานแขวนเขาพิทกัษ์ ภูเขารูปหวัใจ  เป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ขึงยดึกบัเสา
คอนกรีต พื้นปูดว้ยแผน่ไมก้ระดานบนโครงเหล็ก สร้างข้ึนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขน
พืชผลทางการเกษตรชาวบา้นขา้มคลองพะแสงดา้นหลงัสะพานเป็นเขาเทพพิทกัษ ์เป็นภูเขา
สูงตระหง่าน มีรูปร่างคลา้ยกนักบัรูปหวัใจ ซ่ึงเป็นจุดชมทศันียภาพงดงาม ทอดตวัขา้มล าธาร
กบัป่าไมท่ี้เขียวขจี ท่ีมีทั้งป่ายาง พืชผลไมน้านาพนัธ์ุ บรรยากาศทิวทศัน์ความเป็นธรรมชาติ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขา สายน ้า สวนผลไมข้องชาวบา้น และความสวยแปลกตาของเขาเทพ 
พิทกัษ ์

 

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมร้อยเกาะ หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที ่2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - เขาหินพบัผ้า – เกาะนุ้ยนอก – นมัสการหลวงปู่ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด - สะพานไม้อ่าวเตลด็ 

ขอพรไอ้ไข่ – พรานตาบุญ – นครศรีธรรมราช 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไป  ล่องเรือชมโลมาสีชมพู  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได ้  
ง่ายท่ีสุดและอยูใ่นระยะใกลฝ่ั้งมากไม่ตอ้งนัง่เรือไปหาใหไ้กลถึงกลางทะเลคนเรือบอกวา่ท่ี
บริเวณน้ีมีเยอะเพราะเป็นจุดท่ีมีปลาตวัเล็กอาศยัอยู ่ปลาโลมาเลยวา่ยมาหาปลากินตลอด 
โปรแกรมท่องเท่ียวคือ ล่องเรือชมโลมาสีชมพู เขาหินพบัผ้า และไปนมัสการหลวงปู่ทวด
เหยียบน า้ทะเลจืด ท่ีเกาะนุย้นอก ใชเ้วลาท่องเท่ียวประมาณ 2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีล่องเรือควร
มาแต่เชา้ประมาณ 8 โมง เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีส าคญัไม่ร้อนมาก 
จากนั้นน าท่าน  ถ่ายรูป  สะพานไม้อ่าวเตลด็  ตั้งอยูท่ี่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้สร้างยื่นลง
ทะเลเพื่อท่ีท่าเรือข้ึนลงของชาวประมงและส าหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมววิ
ทิวทศัน์รอบอ่าวไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  จุดชมววิเนินเทวดา  และเนิน
นางฟ้า เป็นจุดชมววิท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ถือวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
สวยงาม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร  
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช จากเร่ืองราวเสียงท่ีร ่ า
ลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง รูปไม้แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ  
9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ วดัแห่งน้ี
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบภาคใต้
จากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย    
ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์  :  ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บน
ด้วยของที่น ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุด
ทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

จากนั้น น าท่านสู่ วดัยางใหญ่  “ตาพรานบุญ”  เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ไดช่ื้อ 
“วดัยางใหญ่” แต่ช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ 
หลวงพอ่พระประธาน เลยบูรณะหลวงพอ่วดัยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็
ไดมี้การบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบนั 
ไฮไลทข์องวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอด
ของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภยั โชค
ลาภใหมี้กินมีใช ้หากใครสมหวงั วธีิแกบ้นก็ง่ายนิดเดียวแค่น าปัจจยัถวายไปช่วยสร้างวดั
สร้างโบสถเ์ท่านั้นเอง 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมเดอะทวนิ โลตัส  หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัที ่3 นครศรีธรรมราช – ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช –  
วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  - หมู่บ้านคีรีวง  - วดัเขาขุนพนม – กรุงเทพฯ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช สร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานหลกัเมือง ประกอบดว้ยอาคาร ๕ 
หลงั หลงักลางเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมืองซ่ึงออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรี
วชิยั เรียกวา่ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งส่ีหลงั ถือเป็นบริวารส่ีทิศ เรียกวา่ ศาลจตุโลก
เทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบนัดาล
เมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้า
จากภูเขายอดเหลืองอนัเป็นภูเขาลูกหน่ึงในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุ
คามรามเทพ (ส่ีพกัตร์) องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้าจากภูเขายอดเหลือง 
อนัเป็นภูเขาลูกหน่ึงในทิวเขานครศรีธรรมราช ในทอ้งท่ีต าบลกระหรอ ก่ิงอ าเภอนบพิต า 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร ลวดลายท่ีแกะสลกั 
ตั้งแต่ฐาน ซ่ึงเป็นวงรอบเกา้ชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพ (ส่ีพกัตร์) 
หรือเทวดารักษามือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยูบ่นยอดพระเกตุ คือยอดชยัหลกัเมือง 
รูปแบบการ แกะสลกัจินตนาการจากความเช่ือในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซ่ึงเคยมีอิทธิพล
ทางศิลปกรรมในภาคใตแ้ละนครศรีธรรมราชแต่คร้ังโบราณ 

 

 น าคณะเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร  1 ใน UNSEEN  THAILAND     เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวหิาร และมีอายกุารก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความส าคญัทาง
ศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์ทางโบราณคดีและ
ศาสนา   วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกวา่วดัพระธาตุ โบราณสถาน
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็น ม่ิงขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน 



ทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีรู้จกั กนัแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์
ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 
นบัเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้ นอกจากน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับ 
ผู้ทีต้่องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยกคื็อ  พระกจัจายนะ หรือ พระแอด 
ประดิษฐานอยูใ่น วหิารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและ
ความเจบ็ป่วย เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจบ็ไข ้โดยเฉพาะอาการ
ปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร เช่ือกนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มี
บุตรยาก (ความเช่ือส่วนบุคคล) 

 
 

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (ทานขนมจีนเล่ืองช่ือ) 
 

 
หมู่บ้านคีรีวง  ชม ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละ
สายน ้า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหมู่บา้นคีรีวง คือ การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เพลินตาและ
เพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่ง ธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชม
ววิสูดอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบ
หมู่บา้น การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถา้หากมาในฤดูผลไมจ้ะไดอ้ร่อยกบัผลไมน้านาพนัธ์ุ 
ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ชาวคีรีวง มีอาชีพหลกัคือ การเพาะปลูกผลไม ้เช่น 
ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ผลิตภณัฑคี์รีวงท่ีไดรั้บ เลือก
เป็นผลิตภณัฑ ์OTOP 5 ดาว ไดแ้ก่ ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นคีรีวง มี
การรวมตวักนัตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพร
กลุ่มจกัสาน และผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้าผลไม ้กลุ่มไวน์และ กลุ่มทุเรียน
กวน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยม จากผูบ้ริโภค ผา้มดัยอ้มเป็นผลิตภณัฑ์
เด่น คีรีวงในฐานะ หมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP จึงมีจุดท่องเท่ียวเชิงสาธิตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัผา้
และความเป็นธรรมชาติ 

 

น าท่านแวะสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเขาขุนพนม เป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
และโบราณคดี มีถ ้าซ่ึงมีก าแพงก่ออิฐถือปูนและในเสมาเช่นเดียวกบัก าแพงเมือง ในถ ้ามี
พระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องคแ์ละมีหลายถ ้าทะลุถึงกนั อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีเช่ือกนัในหมู่
คนทอ้งถ่ินวา่ เป็นท่ีประทบัของพระเจา้ตากสินขณะทรงผนวช 

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 
   ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช 

20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ท  
22.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 
 

 

อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มเีตียง  

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

1-3 เมษายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

8-10 เมษายน 65 14,888 12,888 11,888 2,000 3,000 

13-15 เมษายน 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

15-17 เมษายน 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

22-24 เมษายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

29-1 พฤษภาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

30-2 พฤษภาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

6-8 พฤษภาคม 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

14-16 พฤษภาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

20-22 พฤษภาคม 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

27-29 พฤษภาคม 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

3-5 มิถุนายน 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

10-12 มิถุนายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

17-19 มิถุนายน 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

24-26 มิถุนายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

1-3 กรกฎาคม 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

8-10 กรกฎาคม 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

13-15 กรกฎาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 



15-17 กรกฎาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

28-30 กรกฎาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

29-31 กรกฎาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

5-7 สิงหาคม 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

12-14 สิงหาคม 65 15,888 13,888 12,888 2,000 3,500 

19-21 สิงหาคม 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

26-28 สิงหาคม 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

2-4 กนัยายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

9-11 กนัยายน 65 12,888 10,888 9,888 2,000 1,500 

16-18 กนัยายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

23-25 กนัยายน 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

30-2 ตุลาคม 65 13,888 11,888 10,888 2,000 1,500 

ราคาเด็กไม่มเีตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ท่านละ 500 บาท  
ไม่รวมค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

 
  

ราคาทีน่ าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมกีารปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดที่
น่ังมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวนัทีท่ าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เกบ็ค่าส่วนต่างที่เพิม่ตามจริง 
**กรณสีายการบินยกเลกิ หรือ เทีย่วบินเต็ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน** 

 

 
 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 
 
 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุ  สัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่าน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน 
    ค่าภาษีน ้ามนั และภาษีสนามบินทุกแห่ง หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

ราคาค่าบริการน า้หนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ภายในประเทศ (ไป-กลบั) 
15 กโิลกรัม 860 บาท 

20 กโิลกรัม 946 บาท 

25 กโิลกรัม 1,160 บาท 

30 กโิลกรัม 1,802 บาท 
35 กโิลกรัม 2,144 บาท 

40 กโิลกรัม 2,658 บาท 
 
 
 



 

 

 
 
 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ภายใน24ชัว่โมง หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
สัมภาระ ถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนกัตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  

 หา้มน าของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ารองไฟ ถือข้ึนเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สามารถโหลดไดข้นาดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการ ตารางบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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