
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัดีระดบัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 ตุลาคม  01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31  
 พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26                                         
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ์  03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27  
 มีนาคม  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27                                       

 
วันที่1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)  
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สาย

การบินนกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD572 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.10 ชัว่โมง)  
09.15 น. น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา 

เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ น าท่านออก
เดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประ
ภา” มีช่ือดั้งเดิมว่า เขื่อนเช่ียวหลาน เป็นเขื่อน
อเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้
ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า 
“แสงสว่างแห่งราชอาณาจกัร”  เพลิดเพลินกบั
การชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ ที่รายลอ้มไปดว้ย
เทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา น าท่าน
ชมความงามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขาสาม
เกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 
3 ลูกตั้ งเรียงกัน ตั้ งสง่าอยู่บนผืนน ้ าสีเขียว
มรกตอนังดงาม พร้อมฟังประวตัิความเป็นมา
จากไกดท์อ้งถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งน้ีจะถูกสร้าง 
บริเวณแถบน้ีใต้น ้ าเคยเป็นวัดและสุสาน 
พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน ้า) 

กลางวนั บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ แพไพรลิน อาหารเที่ยงแบบพ้ืนบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไมต้ามฤดูกาล  
เสริฟแบบไม่อั้น 



บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคั หรือนัง่พกัผ่อน
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั น าท่านออกเดินทางกลบัยงัท่าเรือเพ่ือกลบัมาขึ้นรถตูป้รับอากาศ
ตามเดิม น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่โรงแรมที่พกั ในตวัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:  โรงแรมมาร์ลิน  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สวนตาสรรค์ 
                 จุดชมวิวเนินเทวดา – ชายหาดขนอม 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
                     น าท่านออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูไดง้่ายที่สุดและอยู่

ในระยะใกลฝ่ั้งมากไม่ตอ้งนัง่เรือไปหาให้ไกลถึง
กลางทะเล คนเรือบอกว่าที่บริเวณน้ีมีเยอะเพราะ
เป็นจุดที่มีปลาตวัเล็กอาศยัอยู ่ปลาโลมาเลยว่ายมา
หาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเที่ยวคือ ล่องเรือ
ชมโลมาสีชมพู เขาหินพับผ้า และไปนมัสการ
หลวงปู่ ทวด ที่ เกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเที่ยว
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ล่องเรือควรมาแต่
เชา้ประมาณ 8 โมง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมา
จะออกหาอาหารที่ส าคญัไม่ร้อนมาก จากน าท่าน
ถ่ายรูป “สะพานไม้อ่าวเตล็ด” ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด 
เป็นสะพานไมท้ี่สร้างย่ืนลงทะเลเพ่ือที่ท่าเรือขึ้น
ลงของชาวประมงและส าหรับลงเ รือไปชม
ปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทศัน์รอบอ่าวไดอ้ยา่ง
สวยงาม  น าท่ าน เ ดินทาง สู่ “สวนตาสรรค์” 
(23กม.)ตั้งอยูท่ี่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนที่ประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็นสวนผลไม ้สวนยางพารา 
สวนปาลม์ และล าธารน ้าใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติส าหรับพกัผ่อนหยอ่นใจ  ที่เปิดให้บริการเล่นน ้ า
แ ล ะท า ฟิ ชสป า  ห รื อ  ป ล า ตอ ด เท้ า  โ ด ย
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ท า
ความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนาน
เพลิดเพลินปนจัก๊จ้ีหน่อยๆ ไปกบัฝูงปลาที่มารุม
ตอดเทา้ ถือเป็นการนวดและสปาเทา้ไปในตวั โดย
พ้ืนที่ดงักล่าวมีล าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉ
ไหลผ่านท่ามกลางตน้ไมน้้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมท า



ให้ร่มร่ืนเยน็สบาย มีฝูงปลาในล าธารแหวกว่ายจ านวนมาก เรียกว่ายงัคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไวอ้ยา่ง
ครบถว้น  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกนั ถือว่า

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั มีเวลาให้ท่าน
ช่ืนชมธรรมชาติบนหาดทรายที่ไดช่ื้อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของฝ่ังอ่าวไทยตอนใตข้องประเทศ ณ ชายหาด
ขนอม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:  ราชา คีรี รีสอร์ท  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่3 จุดชมวิวเขาพลายด า – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)  

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายด า” แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ สมญานามว่า 
“มงักรทะเลใต”้ เป็นเขาที่มีลกัษณะเป็นภูเขาที่ติด
ทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอ าเภอขนอมและอ าเภอสิ
ชล ประกอบดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็น หาดทราย โขดหิน
ชายทะเล ป่า ภูเขา และน ้าตก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วดัเจดียไ์อไ้ข่” (ตาไข่) จากเร่ืองราวที่ร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็ไดส้มหวงั

ทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลาย
พรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิที่
สถิตอยู่ ณ วัดแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” 
โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มี
โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือ
ของ หรือท ายอดขายให้ ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือ
ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยส่ิงของที่ผู ้
เลื่อมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก 
ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดั
กองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่ และ
แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท้ี่มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้น
ต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูป



ไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) น าท่านเดินทางสู่ “วดัยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพู
แห่งเมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิม ช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยาแลว้ขุดเจอ 
ช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวง
พ่อวดัยางใหญ่และด้วยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการ
บูรณะวดัอีกจนเป็นวดัที่สวยงาม น าท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวปักษ์ใตน้ับถือและเช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของ
พรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอ
ความปลอดภยั ไร้อุบตัิเหตุ และยงัมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหา
นิยม เหมาะส าหรับคนคา้ขาย คนท างาน ให้มีกินมีใช ้ถา้หากท่าน
ไหนที่สมหวงั เช่ือกันว่าเมื่อสมหวังตามที่ขอแล้ว ให้กลับมา
บริจาคท าบุญเพื่อช่วยท านุบ ารุงวดัยางใหญ่ ก็จะเป็นสิริมงคล
อยา่งย่ิง 
 

วิธีไหว้บูชา พรานบุญ      หากบนให้บนด้วย 
1.พวงมาลยั       1.เหลา้ขาว 1 ขวด 
2.ธูป 9 ดอก       2.ผา้ขาวมา้ 1 ผืน 

                                             3.เทียน 1 เล่ม 
                                             4.หมากพลู ยาสูบ 1 ชุด 

บทสวดคาถาบูชาพรานบุญ บทหลัก 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ 3 จบ 

นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคานะมาสะโย 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:  โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่3 นครศรีธรรมราช – หมู่ บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นคีรีวง” หมู่บา้นเล็กๆ ที่ไดรั้บการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ดว้ย

โลเคชั่นที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ที่ 
อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอด
เขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวน
สมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน  
ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ  ทัศนียภาพแห่ง



ธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้นคีรีวง” 

เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานน้ีก็
เหมือนมาไม่ถึงบา้นคีรีวง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษา

บา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายเชิญสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านไปไหวข้อพร “พระบรม
ธาตุเมืองนคร” หรือช่ือเต็มๆ “วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร”   เพื่อ เป็นสิริ
มงคล พระบรมธาตุ เมืองนคร ตาม
ต านานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี 
โดยเจา้ชายทนทกุมารและพระนางเหม
ชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยคุ
หลายสมยัและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่
อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่
โบราณจนถึงวนัน้ี  

 
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 

 
15.30 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.40 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมอืงดว้ยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD565 
18.50 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน 

และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจ
ตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 



 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 6,000 

07-10 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

13-16 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

14-17 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

21-24 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

22-25 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

23-26 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

24-27 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

28-31 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

04-07 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

11-14 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

18-21 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

25-28 พ.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

02-05 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

03-06 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

04-07 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

05-08 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

09-12 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

10-13 ธ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

16-19 ธ.ค. 64  14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

23-26 ธ.ค. 64                                          17,990 17,990 17,790 17,490 7,500 

06-09 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

13-16 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

20-23 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

27-30 ม.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

03-06 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

10-13 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

16-19 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 



17-20 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

24-27 ก.พ. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

03-06 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

10-13 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

17-20 มี.ค. 65 14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

24-27  มี.ค. 65                                      14,990 14,990 14,790 14,490 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด

ท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเช่ียวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา 
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 



 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 10,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


