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03.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินเวียดเจ็ทแอร ์

VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.45 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน VZ370   

 

 
08.00 น. ถึงสนามบินจังหวดันครศรีธรรมราช หลงัรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ยินดีตอ้นรบัทุกท่านสู่เมืองคอน 

  วนัแรก        กรุงเทพฯ ● สนามบินสุวรรณภูมิ ● จังหวดันครศรีธรรมราช ● วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

              ศาลหลกัเมืองนคร ● บา้นหนงัตะลุงสุชาติ        (-/กลางวนั/อิสระ) 

 



 
 
 

 

 
เชา้ น าท่าน อิสระอาหารเชา้ ณ รา้นกาแฟช่ือดงั *โกป๊ี* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน

กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยกว่็าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่าน้ัน ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่าน

ได้ลิ้มลองอีกมากมาย 

 
จากนั้น  น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษา

บ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุก

ท่านคงเคยรับรู้ ถึ งความศัก ด์ิสิทธิ์ ข อง

ศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์

จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บน

เสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่

ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคาร

ทั้ งหมด 4 หลั งหลั งกลางประดิษฐาน

ศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้าย

ศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเลก็ทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ 

ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง 



 
 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถาน

สถานที่ศัก ด์ิสิทธิ์ และเป็น ม่ิงข วัญชาวเ มือง 

นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย 

สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้ จักกัน

แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซ่ึงต้ังอยู่

ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นที่

บรร จุ พระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่ส าคัญ

ที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ ยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร 

มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น

พระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอ

พรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะ

อาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลังอีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่า

ท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเรจ็แล้ว พ่อแม่กจ็ะน ารูปทารกมาถวาย  

 



 
 
 

 

 

จากนั้น น าท่านสู่ บา้นหนงัตะลุงสุชาติ ทรพัยสิ์น โดย ลุง

สุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างท า

รู ป  ห นั ง ต ะ ลุ ง ฝี มื อ ดี เ ยี่ ย ม ข อ ง เ มื อ ง

นครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรม

การ ท าตัว หนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุง

จนที่เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่าย

ตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดง

ในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากน้ียังได้แบ่งพื้ นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือ

เครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขนมจีนเลื่อง

ช่ือแห่งเมืองคอน ขนนจีน “พานยม” 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บา้นคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น ้า

หมู่บ้านคีรีวง ซ่ึงกลายเป็นจุดเชค็อิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดี

ที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเตม็ปอด 

แล้วด่ืมด ่ากับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่าน

โพสต์ท่าถ่ายรูปที่ส าคัญจุดแรกส าหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพ

ขุนเขา สายน า้ ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซ่ึง

เป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย  

 



 
 
 

 

จากนั้น  น าทุกท่านเดินสู่ถนนคนเดินหน้า วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “หลาดหน้าพระ

ธาตุ” ภพสินค้าพื้นเมืองมากมาย และของกินของใช้ให้ทุกท่านเดินเล่นและซ้ือของตามอัธยาศัย 

 
ค า่           อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน 

จากนั้น  น าท่านเขา้พกัที่ The Peak Boutique Hotelหรือระดบัเทียบเท่า 
 

 
 
 

 เชา้  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

วนัที่สอง       วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ● วดัยางใหญ่ ● จุดชมวิวเขาพรายด า ● อูล่าบีช คาเฟ่ ● ชอ้ปป้ิงของฝาก  
      สนามบนินครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)    (เชา้/กลางวนั/-) 

 



 
 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร ่าลือถึง

ความศักด์ิสิทธิ์ ที่เม่ือขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้

ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหาร

สวมแว่นตาด าที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ที่สถิต

อยู่ ณ วัดแห่งน้ีจากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้

ช่วยเรียกคนมาซ้ือของหรือท ายอดขายให้ ได้ตามเป้า 

หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย

ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ ผู้เลื่อมใสศรัทธา

น ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่น

ต่าง ๆ เป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดักม็ีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มี

ต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่

เป็นจ านวนมาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ (วดัตาพรานบุญ) 

วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัย

โบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้าน

ท าไร่ยางขุดเจอชิ้น ส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อ

พระประธานเลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และ

ด้วยความโด่งดังของ พรานบุญกไ็ด้มีการบูรณะวัด

อีกจนเป็น วัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์

ของวัดน้ีคือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ ชาว

ปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง

ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอความปลอดภัย โชคลาภ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือ

น าปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์(ความเช่ือส่วนบุคคล) 

 



 
 
 

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น น าท่านชม เขาพลายด า แลนด์มาร์คแห่งใหม่

ของเมืองขนอม และสิชล จุดน้ีสามารถมองเห็น

วิวทะเลสวยงามของอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะ

ทะเลใต้ มีหาดทรายที่สวยสะอาดให้เห็นเป็น

แนวยาว จุดน้ียังมองไปถึงเกาะสมุยอีกด้วย จุดน้ี

ทุกคนมาเที่ยวขนอมต้องมาเกบ็ภาพสวยๆแห่ง

ความทรงจ า และอีกอย่างหน่ึงที่ทุกคนมาถ่ายรูป

ถนนสวยของทางไปเขาพลายด าแห่งน้ี 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

น าท่าน เดินทางสู่ ฮูล่าบีชคลบั คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUB SICHON) คาเฟ่ติดทะเล สไตล์บาหลีตกแต่งด้วย

โทนสีชมพูมุ้งมิ้ งน่ารัก โดยภายในร้านจะมีให้เลือกน่ังทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูป

และชมวิวภายในร้านได้ตามอัธยาศัย 

**หมายเหตุ!! ถา้กรณีท่ีรา้นฮูล่าบีชมีลูกคา้จ านวนมากและพื้ นท่ีเต็ม ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธ์ิ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ไปรา้น BLUETERRACE CAFÉ & BAR แทนค่ะ** 

   
จากนั้น น าท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมือง

นคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้ จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่อง

ถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน  มงัคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทบัทิมสยาม อิสระ

เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ  คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้ นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณฉุ์กเฉินที่อาจเกิดขึ้ น เช่นสภาพการจราจรที่คบัคัง่,สภาพอากาศและอื่นๆโดยมีตัวแทน

บริษทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพิ้จารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึ้ นเครื่องกลบัตามวนัและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทวัร ์

20.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ335 

22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**เวลาและไฟลท์บินขากลบั บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บิน 

ตามตารางทา้ยโปรแกรมค่ะ** 

........................................................................................................... 
 

 



 
 
 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยว 

10 เม.ย.64 11 เม.ย.64 16+1 
VZ370 06.45น.-08.00น. 

6,999 700 
VZ335 20.30น.-22.00น. 

13 เม.ย.64 14 เม.ย.64 16+1 
VZ370 06.45น.-08.00น. 

6,999 700 
VZ335 20.30น.-22.00น. 

01 พ.ค.64 02 พ.ค.64 16+1 
VZ370 06.45น.-08.00น. 

5,999 700 
VZ335 20.30น.-22.00น. 

03 พ.ค.64 04 พ.ค.64 16+1 
VZ370 06.45น.-08.00น. 

4,899 700 
VZ335 20.30น.-22.00น. 

 

อัตราค่าบริการรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)  

ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
 
 
 



 
 
 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลิก :  
• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจ ารถปรับ

อากาศ ,   

           ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชม      

            สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ   

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ  

          ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP ,  ค่าโรงแรมที่พัก 

           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   



 
 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิก
ทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่าน ขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 
 
 

 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

➢ ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2).ต้องล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด  
3).ต้องปฏิบัติบัติตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 
 



 
 
 

 

 


