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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

(BKK) 

 



 

 

 

VZ330 BKK(กรงุเทพ) – NST(นครศรธีรรมราช) 09.00 – 11.05 

VZ335 NST(นครศรธีรรมราช)- BKK(กรงุเทพ) 20.30 – 22.00 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

มาตรการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  

- จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

DAY1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ  - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัยางใหญ ่     (-/-/D) 

09.00 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ 

THAI VIETJET โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่

รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่น

ออกเดนิทาง  *กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สาย

การบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง* 

11.05  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ330  

12.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช  

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------------ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ สนามบนิ 

น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถตู ้VIP  (พ่นฆ่าเชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็ค

อณุหภมูพินกังานคนขบัรถกอ่นการเดนิทาง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่อ าเภอสชิล วัดเจดยีนั์น้เป็นทีเ่คารพสักการะของชาวบา้นตัง้แต่ในละแวกใกล ้

ไปจนถงึตา่งจังหวัดในแถบภาคใต ้จากศรัทธาทีเ่ชือ่วา่ “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภและคา้ขาย แต่ทีเ่ป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่เป็นรูปไมแ้กะสลักเป็นรูปเด็ก

อายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึง่มาจากสิง่ของที่ชาวบา้นทีนั่บถอืศรัทธา

น ามาถวายแกบ้น รปูแกะสลักดว้ยไมด้ังกลา่วประดษิฐานอยูท่ีก่ฏุ ิมคีนมากราบไหวบ้ชูา ขอพร บนบานศาลกล่าว

ขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเลน่พนันขนัตอ่ หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนใหม้าซือ้ของ หรอืใหท้ ายอดใหไ้ดต้าม



 

 

 

เป้า หรือของหายขอใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภัยนานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แต่ละวัน 

โดยเฉพาะนักเสีย่งโชคก็เยอะดว้ย เชน่กนั 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มัยโบราณ แต่กอ่นไมไ่ดชือ่ “วัดยางใหญ่” แต่ชือ่ “วัดคงคา

ลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอชิน้สว่นพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบรูณะหลวงพ่อวัดยาง

ใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ไดม้กีารบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดทีส่วยงามเหมอืนในปัจจุบัน ไฮไลท์

ของวัดนี ้ก็คอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กนัวา่เป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง บชูาแลว้

มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวัง วธิแีกบ้นก็แสน

งา่ยคอื น าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถเ์ทา่นัน้เอง 

 



 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม TWIN LOTUS HOTEL จ.นครศรธีรรมราช หรอืโรงแรมเทยีบเทา่ 

 

DAY 2 วดัพระธาต ุ– วดันางพระยา – วดัธาตนุอ้ย – หมูบ่า้นครีวีง –ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (B/L/-)                                           

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยัง วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง 

นครศรธีรรมราชตลอดจน พุทธศานกิชน  ทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชทีรู่จั้กกันแพร่หลายก็

คอื พระบรมธาตเุจดยี ์ ซึง่ตัง้อยูภ่ายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ

พระพทุธเจา้ ปัจจบุนักรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถาน ที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้

 

น าทา่นเดนิทางไป วดันางพระยา เป็นวัดเกา่แกส่มยักรงุศรอียธุยา มปีระวัตคิวามเป็นมาเกีย่วขอ้งกบัพระเจา้ตาก

สนิ และเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช ภายในวัดมศีาลเจา้แมน่างพระยา เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูว่ัด เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ประชาชนอย่างกวา้งขวาง เมือ่พันปีก่อนบรเิวณวัดนางพระยามชีัยภูมทิี่ดจีงึไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นท่าเรือขนส่ง



 

 

 

สนิคา้ รวมทัง้เรอืรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและยังเป็นตน้ก าเนดิของการจัดสรา้งวัตถุมงคล "จตุคาม-ราม

เทพ" ทีโ่ดง่ดังทั่วโลกในชว่งระหวา่งปี 2545-2551  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมน ูพเิศษ!!! ขนมจนีแกงใต ้

 เดนิทางสู ่วดัธาตนุอ้ย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี่

ชาวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่งสงูยิง่รูปหนึง่ ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ย

ไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้ ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ 

พ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใสศรัทธาเป็น

อยา่งยิง่  

 

เดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นครีวีง หมู่บา้นเล็กๆในจังหวัดนครศรธีรรมราชทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หท์ี่ทุกคนจะหลงรัก 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกับบรรยากาศหมูบ่า้นกลางหุบเขา ฟังเสยีงน ้าไหล

ผ่านแกง่หนิต่างๆ หมูบ่า้นครีวีงไดรั้บรางวัลยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Thailand Tourism Awards) 

ประจ าปี 2541 ประเภทเมอืงและชมุชน 



 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

20.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดย สายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิ

ที ่VZ335 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี**หากน า้หนกักระเป๋าเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่บรกิาร

เพิม่ตามจรงิ** **อาจจะมกีารเปลยีนแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ ** 

22.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

20-21 กนัยายน 63 4,999 1,000 

27-28 กนัยายน 63 4,999 1,000 

03-04 ตลุาคม 63 4,999 1,000 

12-13 ตลุาคม 63 5,999 1,000 

17-18 ตลุาคม 63 4,999 1,000 

24-25 ตลุาคม 63 5,999 1,000 

01-02 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

04-05 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

08-09 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

15-16 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

18-19 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

22-23 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 



 

 

 

29-30 พฤศจกิายน 63 4,999 1,000 

06-07 ธันวาคม 63 5,999 1,000 

12-13 ธันวาคม 63 4,999 1,000 

20-21 ธันวาคม 63 4,999 1,000 

 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ)** 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม

คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 

ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 



 

 

 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป 

กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ 

(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นได ้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็

ตาม 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ

การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร

โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   



 

 

 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ

ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม

ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 

**เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น 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 

 


