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มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุคร ัง้ 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

 จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถบสั ตลาดการเดนิทาง  

 จดัผงัทีน่ ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

DAY 1 

(กรงุเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25 (-/-/-) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ปัม้ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเช็คอณุหภมู ิ

รา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 

กอ่นออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการ

เดนิทาง )  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลา หากทา่น

มาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

21.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดันครศรธีรรมราช  โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ (พ่นฆา่เชือ้

ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง ) 

เมอืงนครฯ นอกจากจะอุดมสมบรูณ์ดว้ยป่าไมแ้ลว้ ทีเ่มอืงนครฯก็ยังเป็นแหล่งศลิปวัฒนธรรม เชน่หนัง

ตะลงุ มมีรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการสะสมมาจากประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 1800 ปี 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 

 

 

DAY 2 

นครศรธีรรมราช – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัยางใหญ ่- วดัธาตนุอ้ย – หมูบ่า้นครีวีง – วดัมหาธาต ุ (B/L/D) 

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นติม่ซ า 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่อ าเภอสชิล วัดเจดยีนั์น้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบา้นตัง้แต่ใน

ละแวกใกลไ้ปจนถงึต่างจังหวัดในแถบภาคใต ้จากศรัทธาทีเ่ชือ่ว่า “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ

และคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่

เป็นรปูไมแ้กะสลักเป็นรปูเด็กอายปุระมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ซึง่มาจาก

สิง่ของทีช่าวบา้นทีนั่บถอืศรัทธาน ามาถวายแกบ้น รูปแกะสลักดว้ยไมด้ังกล่าวประดษิฐานอยูท่ีก่ฏุ ิมคีน

มากราบไหวบ้ชูา ขอพร บนบานศาลกลา่วขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเล่นพนันขันต่อ หรอืขอให ้

ชว่ยเรยีกคนใหม้าซือ้ของหรอืใหท้ ายอดใหไ้ดต้ามเป้า หรอืของหายขอใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้อง

ภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แตล่ะวัน โดยเฉพาะนักเสีย่งโชคก็เยอะดว้ย เชน่กนั 

 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มยัโบราณ แตก่อ่นไมไ่ดช้ือ่ “วัดยางใหญ”่ แตช่ือ่ “วัด

คงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิน้ส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ไดม้กีารบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดทีส่วยงาม

เหมอืนในปัจจบุนั ไฮไลทข์องวัดนี ้ก็คอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กนัวา่เป็น

สดุยอดของพรานทัง้ปวง บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญ่คนนยิมขอ คอื ความปลอดภัย โชคลาภ

ใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวัง วธิแีกบ้นกแ็สนงา่ยคอื น าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถเ์ทา่นัน้เอง 



 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ เมนขูนมจนีแกงใต ้ 

12.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ วดัธาตุนอ้ย ตัง้ขึน้โดยความประสงค์ ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพศิษิฐอ์รรถการ) 

พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่งสงูยิง่รูปหนึง่ ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ทีเ่คารพนับ

ถอื ศรัทธา พอ่ทา่นคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้ ทา่นมกัจะใหพ้ร

กบัทกุคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พอ่ทา่นคลา้ยวาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แหง่แดน 

ใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใสศรัทธาเป็นอยา่งยิง่  

 

 



 

 

 

14.20 น.  เดนิทางสู่ หมูบ่า้นครีวีง หมู่บา้นเล็กๆในจังหวัดนครศรธีรรมราชทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หท์ีทุ่กคนจะหลงรัก 

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกับบรรยากาศหมูบ่า้นกลางหุบเขา ฟังเสยีง

น ้าไหลผา่นแกง่หนิตา่งๆ หมูบ่า้นครีวีงไดรั้บรางวัลยอดเยีย่มอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (Thailand Tourism 

Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมอืงและชมุชน 

 

16.00 น. น าท่านชม วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็น มิง่ขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช

ตลอดจน พทุธศานกิชน  ทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชทีรู่จั้กกันแพร่หลายก็คอื พระ

บรมธาตเุจดยี ์ ซึง่ตัง้อยูภ่ายในวัดพระมหาธาตวุรมหาวหิาร เนือ่งจากเป็นทีบ่รรจ ุพระบรมสารรีกิธาตขุอง

พระพทุธเจา้ ปัจจบุนักรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนีย

สถาน ทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้



 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

19.00 น. พกัที ่โรงแรม At 24 Boutique  หรอืโรงแรมระดับเทยีบเทา่  

 

DAY 3 

วดัพระบรมธาตไุชยา – รา้นขายของฝาก – กรงุเทพ (B/L/-) 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

10.00 น. เดนิทางถงึ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร ปูชนียสถานส าคัญคู่บา้นคู่เมอืง ของจังหวัดสรุาษฎร์

ธานี  เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานเพยีง

แหง่เดยีวในประเทศไทยทีย่งัคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมยัศรวีชิยัไวไ้ดส้มบรูณ์  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นแวะรา้นของฝาก ใหท้า่นอสิระซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ของขึน้ชือ้ เชน่ ไขเ่ค็มไช

ยา น ้าพรกิไตปลาแหง้ ถั่วอลัมอนด ์เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยรถบสัปรับอากาศ 2 ชัน้   



 

 

 

22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

ราคาเสรมิเตยีง 

พัก 3 คน ทา่นละ 
พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

11-13 กนัยายน 2563 3,199 3,199 500 

25-27 กนัยายน 2563 3,199 3,199 500 

2-4 ตลุาคม 2563 3,199 3,199 500 

10-12 ตลุาคม 2563 3,199 3,199 500 

23-25 ตลุาคม 2563 3,199 3,199 500 

6-8 พฤศจกิายน 2563 3,199 3,199 500 

20-22 พฤศจกิายน 2563 3,199 3,199 500 

5-7 ธันวาคม 2563 3,199 3,199 500 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

 ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง 

***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  

 ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เปลีย่นจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตูป้รับ

อากาศ และจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกีทา่นละ 500 บาท โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 รถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

 บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วัน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

 มคัคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่ทีพ่ักจ านวน 1 คนื ตามโปรแกรม  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

 VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

 มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วัน เชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิมดัจ าใน

วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไมไ่ดรั้บยอดเงนิ

ตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่

น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ั่ง

จ ากดั  

 ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

 กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิท

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้่าน

ได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ 

 โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้าง



 

 

 

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ (ถา้ม)ี ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิท  

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง 

(เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 -ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรณุา

ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้  

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ตอ้งใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์ 

 กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่ัก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่

นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ รา้นอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมี

การเปลีย่นแปลงเนือ่งจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่ัก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกลเ้คยีงกนั 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมด

นีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 
 



 

 

 

โปรดทราบ 

 
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 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


