
 

 

 

เปิดพเีรียดใหม่ !! กรกฎาคม - สิงหาคม 64 

** แถมฟรี!! น ้าหนกักระเป๋า 20 ก.ก **  



 

 

 

วนัแรก สนามบิน จ.สุราษฎรธ์านี – ชมความงามเข่ือนเช่ียวหลาน (ฉายากุย้หลิน

เมืองไทย) – น ัง่เรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พเิศษ!! น าท่านพกัแบบ

ฟินๆ @ แพไพรวลัย ์(อิสระกิจกรรมภายในรีสอรท์ พายเรือคายคั เล่นน ้า) 
 

 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง ทางเขา้ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร ์  

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX ( 1 ) 
 

08.05 น. เดินทางสู่ สนามบนิสุราษฎรธ์านี โดยสายการบิน นกแอร ์ เที่ยวบิน DD 572  
 

09.15 น. ถงึ สนามบนิสุราษฎรธ์านี หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเข่ือนเช่ียวหลาน จ.สุราษภรธ์านี  น าท่านลงเรือหางยาว

เพ่ือไปชมความงดงามของ “เข่ือนเช่ียวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุย้หลินเมอืงไทย สวยเหมอืน

สวรรค์บนดิน” น าท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็น

ภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน ้าสีฟ้ามรกตใสสะอาด เรือจะหยุดให้เราได้ถ่ายรูป

อย่างหน าใจ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูนสูงแหลมกลางน ้า อันงดงาม                               

โดยเข่ือนเช่ียวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านไปเชค็อนิ “แพไพรวลัย”์ “นอนฟินในบา้นไมไ้ผ่สดุคลาสสิค ท่ามกลาง

ธรรมชาติแสนสดชืน่” พเิศษ!! ใหท่้านไดส้ัมผสัการพกัผ่อนแบบฟินๆ ดว้ยหอ้งพกั

แบบ Deluxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่นของหอ้ง Deluxe แพไพรวัลย ์คือ  ทุกห้องมีห้องน า้ในตัว ท าให้ลูกค้าสะดวกสบายอกี

ทั้ง ห้องน า้ใช้สขุภัณฑท์ี่มีความทันสมัยซ่ึงเข้ากบัผนังไม้ไผ่อย่างลงตัว ตัวห้องน า้แบ่งโซนกบั

ห้องนอนได้ อย่างเป็นสดัส่วนกั้นด้วยประตูบานกระจก   
 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพไพรวลัย ์รีสอรท์ (2) 
 

อิสระตามอธัยาศยั ในแพไพรวลัยน์ี้  มีกิจกรรมใหท้ ากนัมากมาย อาทิ เล่นน ้ าหนา้หอ้งพกั  

หรือจะพายเรือคายคัเล่นรอบๆ แพก็ได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แพไพรวลัย ์รีสอรท์ (3)  
 

...เมื่ออ่ิมทอ้งแลว้ก็ไดเ้วลาเขา้หอ้งพักผ่อนกัน หนึง่ในความประทับใจของการไดม้าเยือน 

แพไพรวัลยต์อ้งยกใหช่้วงเวลาค า่คืน ท่านไดช้มหมู่ดาวนับพันเรียงตัวบนทอ้งฟ้า เพยีงแค่

เดินออกมาตรงระเบียงหนา้หอ้งก็ไดพ้บกับภาพบรรยากาศทีส่วยงามน้ี.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วนัสอง ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเชา้ - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพงั ภูเขาเขารูป

หวัใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพร

ศาลหลกัเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช - เขา้ที่พกั อ.นครศรีธรรมราช  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4)  
  

อรุณสวัสด์ิยามเช้า น าท่านไปล่องเรือ

ชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้า

อนัสดใส จากนั้นน าท่าน Check  Out 

จากที่พัก   น าท่านไปชม “สะพาน



 

 

 

แขวนเขาพงั ภูเขาเขารูปหวัใจ” เป็นอกีหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในจ.สรุาษฎร์ธานี อยู่

ใกล้ๆ กันกับทางเข้าเข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึง

ยึดกบัเสาคอนกรีต พ้ืนปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหลก็ ซึ่งตัวสะพานสามารถรับน า้หนักได้

ไม่เกนิ 20 -30 คน สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2546 มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามล าธาร

กบัป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความ

สวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ ต้ังอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกัน

กบัรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสดุ ๆ   

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (5) 
 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช น าท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร” เป็นโบราณสถานที่ ศักด์ิสิทธิ์  เป็นสัญลักษณ์ คู่ บ้านคู่เมืองของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดี ย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ  (ฟันของ

พระพุทธเจ้า) พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ซ่ึงหุ้มด้วยทองค าแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น

โบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่ส  าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ น าท่านสักการะขอพรเพ่ือ

เป็นสิริมงคลจากน้ันน าท่านแวะสกัการะ “ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” เพ่ือสริิมงคลแห่ง

การเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราช

ด าเนิน พ้ืนที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วย

อาค าร  5  ห ลั ง โด ยห ลั งกลางเป็ น ที่

ป ระ ดิ ษ ฐานห ลัก เมื อง ซ่ึ ง ได้ รับ การ

ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย 

ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเลก็



 

 

 

ทั้ งสี่หลังถือว่าเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

“สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช 

ซ่ึงเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าใน

งานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งน้ี จึงเป็นสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ 

และเป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกายของคนในเมืองนคร  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6)  
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั แกรนดฟ์อร์จูน นครศรีธรรมราช หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว   

 

วนัที่สาม พาท่านไปขอพร “ไอไ้ข่ วดัเจดีย”์ วดัช่ือดงัแห่งเมืองคอน –  ถา่ยรูปชิคๆรา้น 

Blue Terrace Cafe' & Bar – ชมถนนตดัใหม่เลียบทะเลเขาพรายด า 

ถา่ยรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซ้ือฝาก - กรุงเทพฯ 

 

 

07.00 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 

น าท่านไปสกัการะขอพร “วดัเจดีย”์ หรือรูจ้กักนัในชือ่ของ “วดัไอไ้ข่” ต้ังอยู่ที่ ต าบลฉลอง 

อ าเภอสชิล ต านานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดีย์" อภินิหารความศักด์ิสทิธิ์ จากเร่ืองราวเสยีงที่

ร ่าลือถงึความศักด์ิสทิธิ์ ขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุประมาณ 

9 -10 ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสทิธิ์ที่สถติย์อยู่ ณ วัดแห่ง

น้ีเป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านต้ังแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้

จากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

“ไอไ้ข่ มีการเล่าสืบต่อกนัมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันน้ันเม่ือก่อนได้มี หลวงปู่ ทวดซ่ึงเป็น

เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณน้ัน ส่วนไอ้ไข่น้ันเป็นวิญญาณเดก็อายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูก

ศิษย์ซ่ึงติดตามหลวงปู่ ทวด เม่ือหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานที่ดงักล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงน้ีจึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งน้ี

ตั้งแต่น้ันมาและหมู่บ้านน้ันภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสดจ็” จวบเท่าปัจจุบัน” 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “Blue terrace Cafe' & Bar” จุดเชค็อินนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ 

ชมวิวทะเล 3 ส ีอ่าวขนอม ได้ 360 องศา เพราะที่น่ีเป็นจุดพักผ่อนที่ต้ังอยู่บนแลนด์มาร์คที่ดี

ที่สดุอกีแห่งของเมืองคอน และห่างจากวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เพียง 35 กม. ไฮไลทข์องทีนี่ ่เลยคือ 

จุดชมวิวทะเล 3 ส ีของอ่าวขนอม ท าเลดีมาก ๆ เลยนะ เพราะตัวร้านต้ังอยู่บนหน้าผา มองลง

มาเหน็อ่าวขนอมได้กว้าง สดุลูกหูลูกตา ว้าวข้ึนไปอกีกบัจุดถ่ายรูปที่ทางร้านได้สร้างขึ้นมา เป็น

สะพานสฟ้ีา และสะพานแดงที่ย่ืนออกไปเหน็วิว 360 องศา เลยทีเดียว ตัวร้านมีหลายโซนเลย

นะคะ จะเลือกรับลมชิลๆ โซนระเบียง โซนบาร์ ห้องแอร์ ที่ “Blue Terrace Cafe' & Bar” มี

ครบทั้งเคร่ืองด่ืม และอาหารไว้ในบริการหลากหลายให้เลือกทานเลยทีเดียว 
 

เทีย่ง   อิสระอาหารเทีย่ง ณ รา้น Blue terrace Cafe' & Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายด า – อ่าวทอ้งหยี ” ถนนเลียบ

ชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโร

แมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่

น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความน่ารักในเวลากลางคืน อกีทั้งยังเป็น

จุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ย่ิงช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบ

ฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน ้าทะเล ย่ิงโรแมนติก  จากน้ันน าท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนิน

นางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ท าให้เรามองเหน็ชายหาด

สขีาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสดุลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากน้ันน า



 

 

 

ท่านไป “แวะซ้ือของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากข้ึนช่ือของเมืองคอน อาทิ ขนมเป๊ียะ

ไส้ถั่ว ทุเรียนกวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ 
 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบนินครศรีธรรมราช น าท่านเชค็อนิตั๋วเคร่ืองบิน

และสมัภาระ  
 

 

17.40 น. เดินทางสู่ สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์เที่ยวบิน DD 565   
 

 

18.50 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ :  

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน สายการบิน 

วนัที ่24 – 26 กรกฎาคม 64 ( วนัอาสาฬหบูชา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที ่25 - 27 กรกฎาคม 64 ( วนัเขา้พรรษา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที ่26 - 28 กรกฎาคม 64 ( วนัเขา้พรรษา) 12,999 นกแอร ์(DD) 

วนัที ่03 – 05 สิงหาคม 64 ( โปรโมชัน่ ) 9,999 นกแอร ์(DD) 

** ค่าพกัเดีย่ว 2,000 บาท / ไม่มีราคาเด็ก   

 

 

อตัรานี้ รวม  

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ไป – กลบั  + น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง (DD 20 ก.ก.) 

✓ คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ   

✓ ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 



 

 

 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์  

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

✓ ค่าประกันคุม้ครองโควิด 19 (คุม้ครองรายปี) การไดรั้บการวินิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นคร้ังแรก

ว่าติดเช้ือโควิด 19 (  รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท ) 
 

เงื่อนไขการรบัประกนัภยั  

1. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องมีสญัชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี  

2. ผู้ขอเอาประกนัภัยสามารถท าประกนัภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่าน้ัน  

3. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกกัตัวโดยภาครัฐ เน่ืองจาก

ต้องสงสยัว่าติดเช้ือโควิด 19 ก่อนท าประกนัภัย  

4. ผู้ขอเอาประกนัต้องมีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส ์   

 โรคมะเรง็ หรือผู้ป่วยติดเตียง  

5. ผู้ขอเอาประกนัภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ท างาน 

 เกี่ยวข้องกับสนามบิน เคร่ืองบิน หรือเรือเดินทะเล  

6. การประกนัภัยน้ีไม่คุ้มครองผู้เอาประกนัภยัที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอกี 3 เดือนนับจาก 

 วันที่เร่ิมคุ้มครอง  

7. การประกนัภยันี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนัส าหรบักรมธรรมปี์แรก  

8. การประกนัภัยน้ีคุ้มครองเฉพาะการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ที่เกดิข้ึนในประเทศไทยเท่าน้ัน  

9. ผู้เอาประกนัต้องกรอกใบค าขอเอาประกนัภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน 
 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

✓ ค่าทิปไกด ์( 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง)  

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 800 บาท / ท่าน  

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 



 

 

 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งน้ี 

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , ค่ามัด

จ ารถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เน่ืองจากทุกอย่างมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 
 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกทริ

ปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 



 

 

 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ันๆ  

 
    

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


