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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 เมษำยน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภำคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนำยน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎำคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหำคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
 กนัยำยน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 

 
วันที่(1)  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)  
05.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์

สำยกำรบินไทย (เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทำงสู่จ.สุรำษฎร์ธำนี โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 251 
08.55 น. เดินทำงถึงจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี น ำท่ำนขึ้นรถโดยสำรเดินทำงสู่เขื่อนรัชชประภำ 

จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรือเขื่อน
รัชชประภำ เตรียมสัมภำระของทุกท่ำนลง
เรือ น ำท่ำนออกเดินทำงโดยเรือหำงยำว 

ชม “เข่ือนรัชชประภา” มีช่ือดั้งเดิมว่า 
เขื่อนเช่ียวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่งที่สองของภำคใต้ ได้รับพระมหำ
กรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร พระรำชทำนนำมให้ใหม่
ว่ำ “เขื่อนรัชชประภำ” มีควำมหมำยว่ำ 

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัมำตรฐำน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

“แสงสว่ำงแห่งรำชอำณำจกัร”  เพลิดเพลินกบักำรชมวิวทิวทศัน์ธรรมชำติ ที่รำยลอ้มไปดว้ยเทือกเขำหินปูน 

ในเขื่อนรัชชประภำ น ำท่ำนชมควำมงำมของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขำ
หินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่ำอยูบ่นผืนน ้ำสีเขียวมรกตอนังดงำม พร้อมฟังประวติัควำมเป็นมำ 
จำกไกดท์อ้งถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งน้ีจะถูกสร้ำง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ำเคยเป็นวดัและสุสำน พร้อมกบัแวะถ่ำยรูป
เก็บภำพควำมประทบัใจ (กรุณำเตรียมชุดเปลี่ยนส ำหรับลงเล่นน ้ำ) 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ภูตะวนั อำหำรเที่ยงแบบพ้ืนบำ้น กบัขำ้ว 4 อย่ำง และผลไมต้ำมฤดูกำร เสริฟ
แบบไม่อั้น 

บ่ำย หลังจำกนั้ นสำมำรถท ำกิจกรรมได้ตำม
อัธยำศัย เช่น ลงเล่นน ้ ำเขื่อนเช่ียวหลำน 
พำยเรือคำยัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชม
บรรยำกำศของธรรมชำติรอบตวั** หากมี
เวลาท่านสามารถเลือกซือ้แพ็คเก็จกิจกรรม
ต่างๆกับท างรีสอ ร์ท ได้  ก รุณ าติด ต่อ
มัคคุเทศก์ ** พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ กลำงวนั บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ แพภตูะวนั อำหำรเที่ยงแบบพ้ืนบำ้น กบัขำ้ว 4 อยำ่ง และผลไมต้ำมฤดูกำร 
เสริฟแบบไม่อั้น 

ที่พัก:  แพภูผาวารี  หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน แบบพัดลม 

วันที่(2) วัดเจดีย์ ตาไข่ – ไหว้สักการะตาไข่ ขอโชค ขอลาภ – ไหว้ตาพรานบุญ 

06.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ที่ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนออกจำกแพ ภูผำวำรี  
10.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย์ตำไข่ ระยะเวลำ ประมำณ 3 

ชัว่โมง 
เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวัน (เพื่ อความสะดวกในการเข้า

สักการะ “ไอ้ไข่” (ตาไข่)เพราะคนเยอะมากๆทุกวัน) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จำก
เร่ืองรำวที่ร ่ ำลือถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็ไดส้มหวงั
ทุกอย่ำง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชำยอำยุประมำณ 9-
10 ขวบ ตั้งอยู่ในศำลำในวดัเจดีย์ สวมชุดลำยพรำงทหำร
สวมแว่นตำด ำ ที่เช่ือกนัว่ำเป็นวิญญำณศกัด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู ่ณ 
วดัแห่งน้ีจำกศรัทธำที่เช่ือกนัว่ำ “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพำะ



 
 
 
 
 
 
 

โชคลำภ และกำรคำ้ขำย บนบำนศำลกล่ำว ขอให้มีโชคมีลำภในกำรเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอให้ช่วย 
เรียกคนมำซ้ือของ หรือท ำยอดขำยให้ ไดต้ำมเป้ำ หรือของหำยให้ช่วยหำ หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั ภำยในวดั
เจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของที่ผูเ้ลื่อมใสศรัทธำน ำมำแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหำร หนังสต๊ิก ของเล่นต่ำง ๆ เป็น
ตน้ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขำยอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธำที่มีต่อไอไ้ข่ และ
แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจำกผูท้ี่มำขอแลว้ไดรั้บจำกไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่ำงหลัง่ไหลไปขอพรจำกไอไ้ข่เป็นจ ำนวน
มำก ให้ท่ำนกรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ำว จำกรูปไม้สลักไอ้ไข่ตำมอัธยำศัย ( ควำมเช่ือส่วน
บุคคล) น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัยำงใหญ่”  (ตำพรำนบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวดัร้ำงเก่ำแก่สมยัโบรำณ 
แต่เดิม ช่ือ “วดัคงคำลอ้ม” ในอดีตชำวบำ้นท ำไร่ยำแลว้ขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธำน 
เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยำงใหญ่และด้วยควำมโด่งดงัของ
พรำนบุญจึงไดม้ีกำรบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัที่สวยงำม น ำ
ท่ำน  
สักกำระ “ตำพรำนบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชำวปักษ์ใตน้ับถือ
และเช่ือกันว่ำเป็นสุดยอดของพรำนทั้งปวง บูชำแล้วมี
โชคลำภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอควำมปลอดภยั ไร้
อุบตัิเหตุ และยงัมีโชคลำภ เสน่ห์เมตตำมหำนิยม เหมำะ
ส ำหรับคนค้ำขำย คนท ำงำน ให้มีกินมีใช้ ถ้ำหำกท่ำน
ไหนที่สมหวงั เช่ือกันว่ำเมื่อสมหวังตำมที่ขอแล้ว ให้
กลบัมำบริจำคท ำบุญเพื่อช่วยท ำนุบ ำรุงวดัยำงใหญ่ ก็จะ
เป็นสิริมงคลอย่ำงย่ิงจำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง
นคร 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พัก:  โรงแรม The Twin Lotus หรือเทียบเท่า 

วันที่(3) นครศรีธรรมราช – บ้านคีรีวงค์ – วัดบรมธาตุนคร 
07.00 น. บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ที่ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่ บ้านคีรีวง” หมู่บ้ำน

เล็กๆ ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีอำกำศดีที่สุดใน
ประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นที่ถูกโอบล้อมด้วย
ภู เขำ และมีธำรตกไหลผ่ำนกลำงหมู่บ้ำน 
อำกำศจึงปรำศจำกมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ที่ อ  ำเภอ
ลำนสกำ เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่อพยพไปอำศยัอยู่



 
 
 
 
 
 
 

เชิงเขำหลวง ต ำบลก ำโลน อนัเป็นเส้นทำงเดินขึ้นสู่ยอดเขำหลวง ชำวบำ้นมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือ
ญำติ อำชีพหลกั คือกำรท ำสวนผลไมผ้สม เรียกว่ำ “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงำะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่ำนไดช้ม
ธรรมชำติสวยงำมและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชำวบำ้น ไดรั้บกำรจดัให้เป็นแหล่งอำกำศดีที่สุดในประเทศไทย 
จุดเด่นของหมู่บ้ำนคีรีวง ก็คือ ทัศนียภำพแห่งธรรมชำติ เพรำะคีรีวงตั้งอยู่ท่ำมกลำงเทือกเขำ ป่ำไม้และ
สำยน ้ ำจุดถ่ำยรูปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มำร์กส ำคัญที่ไม่ว่ำใครก็ต้องมำถ่ำยรูป 
เหมือนกบัว่ำถำ้ใครไม่ไดม้ำถ่ำยรูปกบัสะพำนน้ีก็เหมือนมำไม่ถึงบำ้นคีรีวง 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้ำนคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษำ

บำ้นเมืองให้พน้จำกภยัอนัตรำยเชิญสักกำระเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล  จำกนั้นน ำท่ำนไปไหวข้อพร “พระบรม
ธาตุเมืองนคร” หรือช่ือเต็มๆ “วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อ
เป็นสิ ริมงคล พระบรมธำตุ เมือง
นคร ตำมต ำนำนเล่ำกนัว่ำสร้ำงมำก
ว่ำ 1,700 ปี โดยเจ้ำชำยทนทกุมำร
และพระนำงเหมชำลำ จำกนั้นผ่ำน
กำรบูรณะมำ หลำยยุคหลำยสมัย
และเป็นพระบรมธำตุเจดีย์ ที่อยู่คู่
กับเมืองนครศรีธรรมรำชมำตั้ งแต่
โบรำณจนถึงวนัน้ี 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

ที่พัก:  โรงแรม The Twin Lotus หรือเทียบเท่า 

วันที่(4) ก าแพงเมืองนครศรีฯ – บ้านหนังตะลุงสุชาติ  - ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ที่ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป “ก ำแพงเมืองเก่ำ” เป็น

ก ำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมรำช
จำกขำ้ศึก เป็นโบรำณสถำนที่ส ำคญัของจงัหวดั
แสดงถึงควำมเก่ำแก่  ควำมแข็งแกร่ง  ควำม
เจริญรุ่งเรือง และประวัติศำสตร์อันยำวนำน 
ปัจจุบนัไดรั้บกำรบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 สวยงำม เพื่อพฒันำเป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวทำงประวตัิศำสตร์อนัทรงคุณค่ำ มีลกัษณะเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผำ้ มี

ที่ตั้งอยู่หลำยจุดดว้ยกนั แต่ที่เหลือให้ชม คือ ก ำแพงเมืองดำ้นทิศเหนือ อยู่ริมคลอง หน้ำเมือง ถนนมุมป้อม  
น ำท่ำนเขำ้ชม “บำ้นหนังตะลุงสุชำติ”  ทรัพยสิ์น  เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่ำงทำรูป หนังตะลุงฝีมือดีเย่ียม
ของเมืองนครศรีธรรมรำช ที่ริเร่ิมและสืบทอดวฒันธรรมกำรทำตวัหนงัตะลุง รวมไปถึงกำรเชิดหนงัตะลุงจน
เป็นที่ยอมรับในระดบัชำติ บำ้นหนงัตะลุงสุชำติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ำยตวัหนงัตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้ง
ยงั มีกำรแสดงในลักษณะสำธิตในบริเวณบ้ำนหนังตะลุง นอกจำกน้ียงัได้แบ่งพ้ืนที่เพ่ือจดัเป็นพิพิธภัณฑ์
แสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบำ้น และพิพิธภณัฑห์นงัตะลุงนำนำชำติ 

เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น  
บ่ำย หลังรับประทำนอำหำร น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ตลำด 100 ปี เมืองปำกพนัง” ตลำด 100 ปีเมืองปำกพนังเป็น 

ตลำดไมเ้ก่ำแก่ดั้งเดิมกว่ำ 100 ปี มีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชำติและควำมเรียบง่ำย  ซ่ึงตั้งอยู่สองริมฝ่ังคลองบำง
ฉลำกซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่น ้ ำปำกพนัง ขนำนไปกบัล ำคลอง ช่วงตน้ตลำดจะเป็นร้ำนขำย ส่วนใหญ่ขำยขนม 
พ้ืนบำ้น อยำ่งขนมลำ ถัว่ มนัขี้หนู (หัวมนัชนิดหน่ึง) และแห้วพ้ืนบำ้น รวมถึงอำหำรทะเลสดๆ รำคำยอ่มเยำ
และปลำกระบอกแห้งของขึ้นช่ือของที่น่ี รวมถึงผกั ผลไม ้ กุง้แห้ง ปลำหมึกแห้ง  และอื่นๆ อีกมำกมำย อิสระ
ให้ทุกท่ำนเลือกซ้ือของฝำกตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช 

19.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยสมำยล ์เที่ยวบินที่ WE 236 
20.25 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

22-25 เม.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

01-04 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 
02-05 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 
03-06 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 
06-09 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
08-11 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
13-16 พ.ค. 64   14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 
20-23 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
23-26 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
27-30 พ.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
02-05 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
03-06 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
04-07 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
11-14 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
18-21 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
25-28 มิ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
02-05 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
09-12 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
16-19 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
23-26 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 



 
 
 
 
 
 
 

24-27 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
27-30 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
06-09 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
11-14 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
12-15 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 
13-16 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
20-23 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
27-30 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
03-06 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
10-13 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
17-20 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 
24-27 ก.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

***เพียงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุรำษฎร์ธำนี // นครศรีธรรมรำช-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด

ท่ำนละ1 ใบ น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร 08-10 ท่ำน   
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. ค่ำเรือ ล่องเขื่อนเช่ียวหลำน และ พกัแพภูตะวนั  
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   



 
 
 
 
 
 
 

7. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 500 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 8,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 



 
 
 
 
 
 
 

● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 


