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19.30 น. พรอ้มกนัที*่จดุนดัพบ ปัม้น ำ้มนั ปตท วภิำวด ี(ตรงขำ้ม มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้)*โดยมี

เจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกท่กุทำ่น 

20.00 น. ออกเดนิทำงจำกกรงุเทพฯ มุง่หนำ้สู ่ จงัหวดันครศรธีรรมรำช โดยรถบสั V.I.P 

*บรกิำรอำหำรกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกทำ่นมำไมต่รงเวลำนดัหมำย ทำ่นอำจจะตกทรปิ และจะไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ 

ท ัง้ส ิน้)  

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ ● จงัหวดันครศรีธรรมราช         (-/-/เย็น) 

 



 

 

 

 

 

 

 

08.15 น. ถงึจงัหวดันครศรธีรรมรำช หลังรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน 

เชำ้ น ำทำ่น อสิระอำหำรเชำ้ ณ รำ้นกำแฟชือ่ดงั *โกป๊ี* เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ในเมอืงนครทีม่มีา

นานกวา่ 70 ปี ถอืวา่อยูคู่เ่มอืงนครมาเลยก็วา่ได ้แตไ่มไ่ดม้แีตก่าแฟเทา่นัน้ ยงัมทีัง้อาหารคาว-หวาน ให ้

ทา่นไดล้ิม้ลองอกีมากมาย 

 

จำกน ัน้  น ำทำ่นสกักำระ ศำลหลกัเมอืงนคร สิง่

ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงทีค่อยปกป้องรักษา

บา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆทุก

ท่านคงเคยรับรูถ้ ึงความศักดิ์ส ิทธิ์ของ

ศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองค์

จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่อยู่

บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสี

ขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ย

อ า ค า ร ทั ้ ง ห ม ด  4  ห ลั ง ห ลั ง ก ล า ง

ประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ี

ลักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ เรยีกว่า

ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืงศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบันดาล

เมอืง 

เทีย่ง           บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัสอง          กรุงเทพฯ ● จงัหวดันครศรีธรรมราช ● วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลกัเมืองนคร ● บา้นหนงั 

          ตะลุงสุชาติ             (-/กลางวนั/เย็น) 



 

 

 

บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระมหำธำตุ

วรมหำวหิำร หรอื ที่ชาวนครเรยีกว่า วัด

พระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิส์ทิธิ์

แ ล ะ เ ป็ น  มิ่ ง ข วั ญ ช า ว เ มื อ ง 

นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน 

ทั ้ ง ห ล า ย  สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราชที่รูจ้ักกันแพร่หลายก็คือ 

พระบรมธำตุเจดยี ์ ซ ึง่ตัง้อยู่ภายในวัด

พระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นที่

บรรจุ พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตุ

เป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของภาคใต ้วดัพระมหำธำตวุรมหำวหิำร

แหง่นีย้งัมสี ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ส ำหรบัผูท้ ีต่อ้งกำรมบีตุร มบีตุรยำก ตอ้งมำกรำบไหวเ้ลยก็คอื หรอื พระ

แอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่ามลักษณะรูปร่างอว้นทว้น

สมบรณ์ู ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วยเชือ่กนัวา่พระ

แอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลังอกีหนึ่ง

อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื การขอบตุร เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่บีตุร

ยาก เมือ่มบีตุรส าเร็จแลว้ พอ่แมก่็จะน ารปูทารกมาถวาย  



 

 

 

 

 

จำกน ัน้ น ำ ท่ ำ น สู่  บ ้ ำ นหน ัง ต ะ ลุ ง สุ ช ำ ต ิ

ทรพัยส์นิ โดย ลุงสุชาต ิทรัพยส์นิ เป็น

ศลิปินหนังตะลุงและชา่งท ารูป หนังตะลุง

ฝีมอืดีเยี่ยมของเมอืงนครศรีธรรมราช ที่

ร ิเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการ ท าตัว 

หนังตะลุง รวมไปถงึการเชดิหนังตะลุงจน

ที่ เ ป็ น  ที่ ย อม รับ ใน ร ะดั บชาติ  แล ะ

นานาชาต ิบา้นหนังตะลุงสชุาตเิป็นแหล่ง

ผลติและจ าหน่ายตัวหนังตะลุงและหนัง

ใหญ่ อีกทัง้ยัง มีการแสดงในลักษณะสาธติในบรเิวณบา้นหนังตะลุง นอกจากนี้ยังไดแ้บ่งพื้นที่เพื่อ

จัดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงเครือ่งมอืเครือ่งใชพ้ืน้บา้น และพพิธิภณัฑห์นังตะลงุนานาชาต ิ

ค ำ่           บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

จำกน ัน้  น ำทำ่นเขำ้พกัที ่THE PEAK BOUTIQUE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 



 

 

 

 

 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของทำงโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเจดยี ์จากเรือ่งราวทีร่ ่าลอืถงึ

ความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง 

“ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9-

10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพราง

ทหารสวมแว่นตาด าที่ เชื่อกันว่ า เ ป็นวิญญาณ

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กัน

ว่า “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้

ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่ง

ดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรยีกคนมาซือ้ของหรือ

ท ายอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา 

หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัยภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ย

สิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รูปไกช่น 

ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขา

ยอ่มๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ขแ่ละแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวัน

ผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้ำ่นกรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำล

กลำ่ว จำกรปูไมส้ลกัไอไ้ข ่ตำมอธัยำศยั 

 

เทีย่ง           บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีสาม      วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ● วดัพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ● แวะซ้ือของฝากสุราษฎรธ์าน ี   

            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 



 

 

 

จำกน ัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระบรมธำตไุชยำรำช

วรวหิำร ตัง้อยูใ่นอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์

ธานี ภายในวัดแห่งนี้ มอีงคพ์ระเจดยีท์ีส่รา้งขึน้

ในสมัยอาณาจักรศรีว ิชัยในรูปแบบของลัทธิ

มหายาน มอีงคพ์ระธาตุทีล่อ้มรอบไปดว้ยเจดยี์

ขนาดเล็ก ๆ วัดแห่งนี้มตี านานที่เล่าต่อ ๆ กัน

เรื่องพี่นอ้งอินเดียชื่อปะหมอกับปะหมัน ที่

เดนิทางมายงัเมอืงไชยาแหง่นี ้ 

จำกน ัน้           น ำทกุทำ่นซือ้ของฝำกชือ่ดงัเมอืง สรุำษฎรธ์ำน ีอำทเิชน่ อำหำรทะเลแหง้ ไขเ่ค็ม และอกี

มำกมำย 

17.00น.        บรกิำรอำหำรเย็น 

18.00 น.  ออกเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ 

 

 

04.00 น.  เดนิทำงถงึ(กรงุเทพฯ) โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

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

อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดนิทาง จ านวน รถ เวลาเดนิทาง 
ราคาตอ่ทา่น/ไมม่ี

ราคาเด็ก 
พักเดีย่ว 

28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

04 ก.ย. 63 07 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

18 ก.ย. 63 21 ก.ย.63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 20.30น. - 08.15น. 3,999 900 

 วนัท่ีส่ี          สุราษฎรธ์านี ● เดินทางถึง(กรุงเทพฯ)        

      

 



 

 

 

18.00น. - 04.00น. 

09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

30 ต.ค. 63 02 พ.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยดุงาน, การถูก

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง : หักค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ ารถบัสปรับ

อากาศ , รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพ่ัก ,คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน  : ยดึเงนิค่าทัวร ์50% และ หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อาท ิ  ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบัส, ค่าวซีา่ , ค่าโรงแรมทีพ่ัก ,  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 

หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมี

การส ารองทีน่ั่งแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หเ้ต็มจ านวน   

 ในกรณีช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

เก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เงือ่นไขการยกเลกิทัวรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 



 

 

 

กรณีจองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์,วันหยดุยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทัวร ์ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณี

ทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนในประเทศแบบเหมาจา่ยขาด 

กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  

3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่วอยา่งเครง่ครัด 

 



 

 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 

 
โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


