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Code: DE01-SuratThani+NakhonSiThammarat+Phatthalung+Songkhla-43WE-Apr-Jun-15900-A210315 

4 วนั 3 คนื  

สรุาษฎรธ์าน ี– นครศรธีรรมราช – พทัลงุ – หาดใหญ ่

 

บนิ กรงุเทพ – สรุาษฎรธ์าน–ี หาดใหญ–่ กรงุเทพ ดว้ยสายการบนิไทยสมายล ์

                       เร ิม่ตน้ 15,900 รวมทปิแลว้ อาหาร 7  มือ้  

เดนิทางดว้ยรถตู ้VIP 8 ทา่น 

ราคาทวัร ์15,900 บาท : 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 14-17 พ.ค./ 11-14 ม.ิย. / 25-28 ม.ิย. 

หรอืชว่งวนัเดนิทางอืน่ๆตามทีค่ณะสว่นตวัตอ้งการ (โปรดสอบถาม) 

หมายเหต ุ

ทวัรภ์ายในประเทศ ทกุโปรแกรม ทางบรษิทั จะคอนเฟิรม์กรุป๊ออกเดนิทางและรบัจ านวนสงูสดุ ทีก่รุป๊ละ 8 

ทา่น  

หากกรุป๊คอนเฟิรม์ราคาทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นไดใ้นกรณี 
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1. ต ัว๋เครือ่งบนิ มกีารปรบัราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืเปลีย่นแปลงสายการบนิ ท ัง้นีต้ ัว๋ทีอ่อกส าหรบั

คณะเดนิทาง จะเป็นต ัว๋เดีย่วท ัง้หมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามหนา้เว็บไซตข์องสายการบนิ) **หรอืบรษิทั

จะจดัหาเทีย่วบนิและสายการบนิทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัโปรแกรมการเดนิทางใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ 

2. โรงแรมทีพ่กั มกีารปรบัราคาขึน้ หรอื หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดมิไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ 

โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้กุทา่นรบัทราบราคาและเงือ่นไข กอ่นทีจ่ะมกีารเรยีกเก็บช าระมดัจ า 

 

4 วนั 3 คนื สรุาษฎรธ์าน ี– นครศรธีรรมราช – พทัลงุ -หาดใหญ ่

พระธาตศุรสีรุาษฎร ์ - ศาลหลกัเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี - ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด - เจดยีล์อยฟ้า อทุยานธรรมเขานาในหลวง - 

แกรนดแ์คนยอน ขนอม – ถ ้าเขาวังทอง - จดุชมววิเนนิเทวดา  - วัดเจดยี ์ - วัดพระมหาธาตวุรมหาวหิาร หรอื  วัดพระ

ธาต ุ- ก าแพงเมอืงเกา่ นครศรธีรรมราช  - หมูบ่า้นครีวีง – อทุยานนกน ้าทะเลนอ้ย – หอคอยชมววิทะเลนอ้ย  - สะพาน

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา – นาโปแก – เขาอกทะล ุ- น ้าตกไพรวัลย ์ - จดุชมววิควนนกเตน้ – วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพ

ไตรมงคล – สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ ่ - พระโพธสิตัวก์วนอมิ – หาดใหญเ่คเบิล้คาร ์ - มสัยดิกลาง – วัด

หาดใหญใ่น 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สรุาษฏรธ์าน ี

 

05.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิไทยสมายล ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก. (ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงสายการบนิ) 

07.30 น. ออกเดนิทางสูส่รุาษฏรธ์านโีดย เทีย่วบนิ WE251 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  

08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสรุาษฏรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฏรธ์าน ีน าทา่นรับสมัภาระ น า 

ทา่นเดนิทางสู ่พระธาตศุรสีรุาษฎร ์(ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี หรอื พระธาตเุขา

ทา่เพชร ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทา่เพชร เป็นพระธาตทุรงสงูเรยีวคลา้ยล าเทยีนของเทยีนพรรษาทรงเหลีย่มความ

สงูประมาณ 30 เมตร โดยยอดของพระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 2 องค ์และพระธาตุของพระพุทธ

สาวกอกี 16 องค ์ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลหลักเมอืงสรุาษฎรธ์านี (ระยะทาง 10 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 

ตั ้งอยู่บริเวณริมแม่น ้ าตาปี ต.ตลาด อ.เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ธานี  มณฑป

ศาลหลักเมอืง สรา้งดว้ยคอนกรตีตามแบบศลิปะศรวีชิยัเนน้รูปลักษณ์ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่เดมิ ซึง่

ไดรั้บอทิธพิลมาจากลังกา ชวา และ เขมร คลา้ยกบัพระบรมธาตไุชยา แตม่ขีนาดใหญก่วา่สองเท่า ฐานเป็น

ทรงสีเ่หลีย่มจตุรมุข มบีันไดทางขึน้สีด่า้น มซีุม้ประดับลายปนูปั้นออกแบบและก่อสรา้งโดยคณะชา่งจาก

กรมศลิปากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็นบอ่น ้าที่

ผดุขึน้มาในเชงิเขาของ ต.บา้นท าเนยีบ อ.ครีรัีฐนคิม ป่าตน้น ้าเป็นล าธาร ทีม่นี ้าใสมากจนมองเห็นพืน้ทราย

ของกน้ล าธารและเป็นน ้าทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมท่ีม่คีวามสมบรูณ์มากทัง้

ล าธารน ้ าใสและตน้ไมน้อ้ยใหญ่ลอ้มรอบทัง้บริเวณท าใหม้ีบรรยากาศสงบร่มรื่น ภายในสามารถให ้

นักท่องเทีย่วลงเล่นน ้าได ้รวมถงึมเีรอืพายใหบ้รกิาร (ขอ้ปฏบิัตสิ าคัญหา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่ทุกชนดิ

เขา้ไปเขตภายในเด็ดขาด รวมทัง้กระเป๋าขนาดกลาง - ใหญ ่ก็ไมส่ามารถน าเขา้ไปไดเ้ชน่กนั)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เจดยีล์อยฟ้า อทุยานธรรมเขานาในหลวง (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 35 นาท)ี เป็นสถานทีท่ีม่กีารจัดอบรมวปัิสสนากรรมฐานหรอืปฏบิตัธิรรม  เนื่องดว้ยเป็นสถานทีท่ีม่ ี

ความสงบร่มเย็นและยังเป็นสถานที่ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของเจดียล์อยฟ้า พระพุทธศลิาวดี ที่เก็บบรรจุพระบรม

สารรีกิธาต ุกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงจากเมอืงก าแพงเพชร บนยอดเขาหนิปนูสงูจากพืน้ดนิประมาณเกอืบ 300 

เมตร สถานที่แห่งนี้จ ึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าบรรดา

พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย นอกเหนอืจากการเป็นศาสนสถานศักดิส์ทิธิอ์ันเป็นทีเ่คารพบชูาของคนทั่วไปแลว้ 

สถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ภายในอทุยานธรรมเขานาในหลวงยงัมคีวามน่าสนใจไมแ่พก้นั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั S22 HOTEL/ OR ORCHID RIVERVIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่อง   สรุาษฏรธ์าน ี– นครศรธีรรมราช 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน ขนอม (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) เป็น

แลนดม์าร์คที่มคีนนิยมแวะมาเยอืนเพือ่ถ่ายรูปกับภูเขาหนิสเีทาเป็นชัน้หนิทีถู่กกัดกร่อนตามธรรมชาตมิี

ลักษณะเป็นลานหนิและดนิสขีาว โดยมแีท่งหนิรูปร่างแปลกตาทีเ่กดิขึน้เองตั่งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลาง

แอง่น ้าสเีขยีว นอกจากสถานทีส่วยงามทีดู่แปลกตาแลว้ยังมจีุดบรกิารใหอ้าหารทานเป็นอกีหนึง่กจิกรรมที่

สามารถท าได ้ณ สถานทีแ่หง่นี ้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ้าเขาวังทอง (ระยะทาง 7 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี อยูภ่ายใตก้าร

ดูแลของอุทยานแห่งชาตหิาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้เป็นถ ้าทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตแิห่งหนึง่ของ

จังหวัดนครศรธีรรมราช บรเิวณปากถ ้าเป็นจุดชมววิทีเ่ห็นทวิทัศน์บรเิวณโดยรอบ ภายในถ ้าเขาวังทองมี

ลักษณะเป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่บา้งเล็กบา้งหลายหอ้ง แต่ละหอ้งมหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามมากมาย ตรง

กลางหอ้งโถงเป็นกองหนิกองดนิ มหีนิงอกตัง้เป็นแทง่อยูเ่รยีงราย บางอันสงูเกอืบจรดเพดานถ ้า จากนัน้น า

ทา่นแวะถา่ยรปูกบั จดุชมววิเนนิเทวดา (ระยะทาง 18 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  เป็นอกีหนึง่

สถานที่ท่องเที่ยวของอ าเภอขนอม จุดชมววิเนนิเทวดา เป็นจุดชมววิที่อยู่บนเนนิเขาเล็กๆแต่สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศน์ของทะเลขนอมไดอ้ย่างชัดเจน จุดชมววิตรงนี้มลีักษณะเป็นระเบยีงชมววิแบบวงกลม 

สามารถเลอืกมมุถา่ยรปูและชมววิทะเลสวยๆหาดทรายสขีาวทอดยาวของขนอม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วัดเจดยี ์หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ของ วัดไอไ้ข ่(ระยะทาง 49 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.) วัดนี้ตัง้อยูท่ี ่ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล ซึง่เคยเป็นวัดรา้งมากอ่น ต านานกล่าวว่าสรา้งมาแลว้มากกว่า 

1,000 ปี แตเ่หลอืเพยีงเจดยีโ์บราณทีอ่ยูต่รงบรเิวณโบสถใ์นปัจจุบัน จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได ้

มกีารบูรณะวัดเจดยีข์ ึน้มาใหม่ วัดนี้เป็นรูจ้ักกันมากขึน้ เนื่องจาก ไอไ้ข่วัดเจดยี ์หรอื ตาไขว่ัดเจดยี ์รูปไม ้

แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 10 ขวบ ที่ตัง้อยู่ในศาลาวัดเจดีย ์โดยมคีวามเชือ่กันว่ามวีญิญาณ

ศักดิส์ทิธิส์ถติอยู ่ท าใหก้ลายเป็นทีเ่คารพสักการะไมว่่าใครก็ต่างมาขอพรกัน โดยเฉพาะทางดา้นโชคลาภ

และการคา้ขาย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระมหาธาตวุรมหาวหิาร หรอื วัดพระธาตุ (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.)  เป็นโบราณสถานที่ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นมิง่ขวัญชาวเมอืงนครศรีธรรมราชตลอดจน

พทุธศาสนกิชนทั่วไป พระบรมธาตเุจดยีเ์ป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบทรงระฆงัคว ่า มจีุดเด่นทีย่อดเจดยี ์ซึง่

หุม้ดว้ยทองค าแทแ้ละไดบ้รรจุพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศจด

ทะเบยีนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของภาคใตแ้ละความ

มหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององคพ์ระบรมธาต ุคอื องคพ์ระธาตจุะไมม่เีงาทอดลงพืน้ไมว่่าแสงอาทติยจ์ะสอ่ง

กระทบไปทางใด ซึง่ยังไมม่ใีครหาค าตอบไดว้่าเป็นเพราะเหตุใด จากความมหัศจรรยน์ี้การท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทยจงึใหเ้จดยีน์ีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีอ่นัซนีของเมอืงไทย  

จากนัน้น าทา่นชม ก าแพงเมอืงเกา่นครศรธีรรมราช โบราณสถานทีส่ าคัญของจังหวัดและเป็นเครือ่งแสดงถงึ

ความเกา่แก ่ความแข็งแกร่ง ความเจรญิรุ่งเรอืง และประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน ปัจจุบันไดรั้บการบรูณะใหม่

เพือ่พัฒนาเป็นอกี 1 สถานทีท่่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรอ์ันทรงคุณค่า ก าแพงเมอืงนครศรธีรรมราชตัง้อยู่
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รมิคลองหนา้เมอืง ถนนมมุป้อม อ าเภอเมอืง การสรา้งปรากฏหลักฐาน จากต านานเมอืงนครศรธีรรมราชว่า

สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ศรธีรรมาโศกราช เมือ่ครัง้ตัง้เมอืงขึน้ทีห่าดทรายแกว้แลว้จงึสรา้งก าแพงเมอืงเป็น

ก าแพงดนิมคีลูอ้มรอบ  

น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นครีวีง (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นชมุชนเกา่แกท่ี่

อพยพไปอาศัยอยูเ่ชงิเขาหลวง ต าบลก าโลน ซึง่เป็นเสน้ทางเดนิขึน้สูย่อดเขาหลวง ชาวบา้นมวีถิชีวีติที่

สงบอยูอ่าศัยกนัแบบเครอืญาต ิอาชพีหลัก คอืการท าสวนผลไมผ้สม เรยีกวา่ “สวนสมรม” เชน่ มังคุด เงาะ 

ทเุรยีน สะตอ ชมุชนครีวีงไดเ้ป็นชมุชนตน้แบบในการจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ ไดรั้บรางวัลยอดเยีย่ม 

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว (Thailand Tourism Awards ประจ าปี 2541) เมือ่กอ่นชมุชนนี้มชี ือ่ว่า บา้นขนุน ้า 

เพราะตัง้รกรากอยูใ่กลต้น้น ้าจากยอดเขาหลวง แตต่อ่มาเปลีย่นชือ่เป็น บา้นครีวีง ทีม่คีวามหมายว่าหมูบ่า้น

ทีอ่ยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NAVAKITEL / OR TWIN LOTUS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่าม   นครศรธีรรมราช – พทัลงุ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานนกน ้าทะเลนอ้ย (ระยะทาง 108 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.)  เป็น

ทะเลสาบน ้าจดื ตัง้อยูใ่น ต าบลนางตงุ และ ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ โดยมคีลองนาง

เรยีมยาว 2 กโิลเมตร เชือ่มระหวา่งทะเลนอ้ยกบัทะเลสาบสงขลา ทีน่ี่ไดรั้บการประกาศเป็นเขตหา้มล่าสัตว์

ป่าเมือ่ปี พ.ศ. 2518 ถอืเป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศไทยทีม่เีนื้อทีป่ระมาณ 285,625 ไร ่

ครอบคลมุพืน้ที ่3 จังหวัด ไดแ้ก ่พัทลุง สงขลา และนครศรธีรรมราช พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีร่าบรมิทะเลสาบ 

ประกอบดว้ยนาขา้ว ป่าพร ุทุง่หญา้ และ แอง่น ้า  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


Page 6 of 11 

 

 

 

น าท่านชม หอคอยชมววิทะเลนอ้ย ซึง่อยูไ่มไ่กลาจากอทุยานนกน ้าทะเลนอ้ย เป็นจุดชมววิมมุสงู ตัง้อยู่ที่

ศูนยศ์กึษาธรรมชาตแิละสัตวป่์าทะเลนอ้ย เป็นหอคอยสงูประมาณ 5 ชัน้ภายในศูนยม์ศีาลาทวดตาขุดด า, 

อาคารศนูยว์จิัยลานอเนกประสงค ์บรเิวณหอคอย สามารเดนิชมนก ชมพันธุไ์ม ้ชมบัวบาน อสิระใหท้่านได ้

ถา่ยรปูกบัธรรมชาตทิีส่มบรูณ์  

จากนัน้น าท่านสู ่สะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรอืสะพานเอกชยั เสน้ทางสะพาน

แหง่นีจ้ะเริม่จาก ทะเลนอ้ยในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ ไปจนถงึ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา รวมแลว้

ระยะทางกว่า 14 กโิลเมตร ซึง่บนสะพานนัน้ จะมจีุดชมววิเป็นระยะๆ ทัง้สองฝ่ังจะเต็มไปดว้ยทัศนียภาพที่

สวยงามของทะเลนอ้ย  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่นาโปแก (ระยะทาง 21 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี นาโปแกเป็น

แหล่งเรยีนรูว้ถิเีกษตรกรไทยทีม่บีรเิวณของแปลงปลูกขา้วสาธติทีเ่ต็มไปดว้ยขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงต่างๆ เชน่ 

ขา้วสังขห์ยด ขา้วซอ้มมอืโบราณ ภายในจะไดเ้รยีนรูก้าร ไถนา ด านา เลีย้งควาย ไปจนถงึ การขดุบอ่ปลา 

นอกจากนี ้ยงัม ีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร และรา้นขายสนิคา้ทางการเกษตร สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆดว้ย ใหท้า่นได ้

สมัผัสกบัวถิชีาวบา้นและบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยทอ้งนาเขยีวขจ ี

  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั เขาอกทะล ุเป็นภเูขาทีต่ัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณใจกลางเมอืงพัทลงุมพีืน้ทีค่รอบคลุมถงึ 

3 ต าบล ไดแ้ก ่ต าบลคูหาสวรรค ์ต าบลปรางคห์มู่ และต าบลพญาขัน เขาอกทะลุมลีักษณะเป็นเขาหนิปนู 

สงูประมาณ 250 เมตร บรเิวณตรงกลางเกอืบถงึตอนปลายของยอดเขา มโีพรงขนาดใหญ่ขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางราว 10 เมตรทีส่ามารถมองทะลไุปยงัอกีดา้นหนึง่ได ้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิควนนกเตน้ (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ตัง้อยู่

ที ่อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลงุ ระหวา่งทางเขา้ไปเป็นทุง่นาและสวนยางพาราของชาวบา้น เป็นวถิชีวีติทีอ่ยู่

ท่ามกลางป่าเขา เมือ่ขึน้ไปดา้นบนจะพบกับจุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นป่าไมแ้ละมภีูเขาอยู่เบือ้งหลัง ให ้

ทา่นสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงามและถา่ยรปูกบัววิทวิทัศนข์องทีน่ี ่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่น ้าตกไพรวัลย ์(ระยะทาง 16 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 22 นาท)ี  ถอืว่าเป็น

น ้าตกชือ่ดังของพัทลุงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในจังหวัด โดยน ้าตกจะมดีว้ยกันอยูท่ัง้หมด 7 ชัน้ไหลลงมาจาก

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
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หนา้ผาสงูชนั สามารถเลน่น ้าได ้ทีส่ าคัญคอืเป็นน ้าตกทีม่นี ้าไหลตลอดทัง้ปีดว้ย บรรยากาศทีน่ีค่อ่นขา้งเย็น

สบาย เงยีบสงบ มตีน้ไมใ้หญท่ีป่กคลมุโดยทั่วไปท าใหท้ีน่ีม่บีรรยากาศรม่รืน่เหมาะแกก่ารมาเทีย่วพักผอ่น  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ระยะทาง 98 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 

ชม.)  น าท่านชม วัดพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล หรอื วัดสเตนเลส ตัง้อยู่บนเขาคอหงส ์ซึง่สามารถ

มองเห็นววิเมอืงหาดใหญ่ไดบ้รรยากาศในวัดมคีวามเงยีบสงบร่มรืน่ โดยองคพ์ระเจดยีม์คีวามงดงามและ

แปลกตา โดยโครงเหล็กทุกชิน้เป็นสเตนเลสทัง้หมด ถอืว่าเป็น เจดยีส์เตนเลสหนึง่เดยีวในโลก พุทธเจา้

เจดยีส์เตนเลส มขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 22 เมตร ความสงู 32 เมตร สรา้งดว้ยสเตนเลสสเีงนิแวววาวเสน้

กลมหลายขนาด มาเรียงเชือ่มกันเป็นรูปของเจดยี ์ส่วนยอดเจดียท์ าเป็นปลอ้งไฉน มฉัีตรอยู่บนยอดสุด

ทัง้นีส้เตนเลสทีเ่ชือ่มตอ่เป็นวงตอ่ขึน้เป็นองคเ์จดยีม์จี านวน 60 ชัน้ 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั CENTARA HATYAI / OR NEW SEASON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่ ี ่ หาดใหญ ่– กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นสถานทีพ่ักผ่อนของชาวหาดใหญ่ โดยมี

การดัดแปลงพืน้ทีจ่ากภเูขาทัง้ลกูใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีร่ม่รืน่ดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญม่เีนือ้ทีก่วา่ 900 ไร ่ 

น าท่านชม พระโพธสิัตวก์วนอมิ แกะสลักโดยชา่งชาวจนีจากมณฑลเห่ยเป่ย ทัง้องคแ์บง่เป็นหนิหยก

ขาว จ านวน 8 ท่อน ขนาดความขนาดความสงู 9.9 เมตร น ้าหนักประมาณ 80 ตัน และไดน้ าขึน้ไป

ประดษิฐานบนเขาคอหงส ์ภายใตฐ้านพระโพธสิตัวก์วนอมิ จะเป็นต าหนักทรงแปดเหลีย่ม เสาตรงกลาง

ภายในต าหนัก จะรายลอ้มไปดว้ยรูปปั้นพระโพธสิัตว์องค์เล็กสีทองมากมาย โดยมป้ีายแจง้ไวว้่ามี

จ านวนถงึ 1,000 องค ์  เชือ่กันว่าดว้ยพระญาณบารมขีองพระโพธสิัตวก์วนอมิจะคุม้ครองปกปักรักษา 

และใหป้ระสบความส าเร็จในทกุประการ สมหวังในสิง่ทีต่นเองพงึปรารถนา  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หาดใหญ่เคเบิล้คาร ์กระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตัง้อยูภ่ายใน

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ บนกระเชา้สามารถชมววิมุมสูงเมอืงสงขลาแบบ 360 องศา

ระหว่างทางจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบื้องล่างเห็นเมืองหาดใหญ่และ

ทะเลสาบสงขลา  น าทา่นขึน้เคเบิล้คารเ์พือ่สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีป่ระดษิฐานอยูบ่นยอดเขาคอหงส ์ซึง่

ม ี2 สถานคีอื พระพทุธมงคลมหาราชและทา้วมหาพรหม รวมระยะทาง 535 เมตร  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
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กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่มัสยดิกลาง หรอืชือ่เต็มๆ ว่า มัสยดิกลางดยินุ์ลอสิลาม  เป็นศาสนสถานของอสิลาม ซึง่

เป็นที่รูจ้ักกันอย่างดีของชาวสงขลาและจังหวัดใกลเ้คียง ลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่างดงาม โดย

ดา้นหนา้จะมสีระน ้าทอดยาวราว 200 เมตร ท าใหม้สัยดินี้ดูคลา้ยกับทัชมาฮาลทีอ่นิเดยี โดยเป็นอาคารสาม

ชัน้ โดดเด่นดว้ยโดมทอง ชัน้ 3 เป็นสถานทีล่ะหมาด ชัน้ 2 เป็นสถานทีท่ าการของคณะกรรมการอสิลาม 

และชัน้แรก เป็นสถานทีจ่อดรถ มสัยดิแหง่นีถ้กูออกแบบและตกแตง่ดว้ยความประณีต ทางเดนิปดูว้ยหนิออ่น

ทัง้หมด พืน้ทีภ่ายในก็กวา้งขวา้งและเปิดโลง่  

จากนัน้น าทา่นวัดมหัตตมงัคลาราม หรอื วัดหาดใหญ่ใน  เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามอกีวัดหนึง่ของอ าเภอ

หาดใหญ่ ซึง่มสี ิง่ส าคัญ คอื เป็นวัดทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สงู 15 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ชือ่ พระพทุธหัตถมงคล  มปีระวัตคิวามเป็นมาทีย่าวนาน และมคีวามสวยงดงาม สง่ผลใหป้ระชาชนทุก

สารทศิหลั่งไหลมากราบไหวก้ันอยา่งขาดสาย ดว้ยพลังความศรัทธาภายใตฐ้านพระพุทธมหัตตมังคลาราม 

ยงัมพีระพทุธรปูหลายองค ์ประดษิฐานใหเ้ราไดก้ราบไหวส้กัการะ  

น าทา่นแวะซือ้ของฝากกอ่นเดนิทางกลับ 

15.00 น.       น าทา่นสูส่นามบนิหาดใหญ ่เพือ่เชค็อนิ 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยสมายล์เที่ยวบนิ WE266 (ใชเ้วลาบนิ 1.25       

ชัว่โมง)    

18.45 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  
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อตัราคา่บรกิาร   ราคาทัวร/์ทา่น (บาท) 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง  15,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,500 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื ทา่นละ (ผูใ้หญ)่ 2,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่1 ม.ีค. 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทยสมายล ์(กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) หรอืสายการ

บนิภายในประเทศสายการบนิอืน่ กรณีตัว๋ ณ วนัเดนิทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 บรกิารคณะดว้ยรถตู ้เพือ่ความคลอ่งตวั 8  ทา่น / คนั 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000 บาท  

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่
 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ทา่น/วนั 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

การช าระเงนิ  
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 8,000 บาท/ทา่น ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัด
จ าตัว๋เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะ
ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมคี่าทกุชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะไมร่บัผดิชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 
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 (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


