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เท่ียว..ตามรอยพระบาท 
รชักาลท่ี ๙ 

  จงัหวดันครศรีธรรมราช 4วนั 2คืน 
 

พระธาตเุมืองนคร-หอพระพทุธสิหิงค-์บา้นหนงัตะลงุ-วดัธาตนุอ้ย-หมู่บา้นคีรีวงศ ์
สะพานแห่งความสขุ-วงัเจา้เมอืงพทัลงุ-โครงการพฒันาพื้นท่ีล ุ่มน ้าปากพนงั 

คอนโดรงันกปากพนงั-แหลมตะลมุพกุ-วดัเจดีย-์พระบรมธาตไุชยา 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จงัหวัดนครศรธีรรมราช 2 คนื 

เดนิทางทุกวันพฤหัสบด ีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,900.- 
03-06 (วันจักร)ี  เมษายน 2563 8,900.- 
11-14(วันสงกรานต)์,12-14(วันสงกรานต)์  เมษายน 2563 9,100.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563  8,900.- 
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วันแรงงาน) 8,900.- 

07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563 8,900.- 

วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-นครศรธีรรมราช 

18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น ้าผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ และเชญิท่านพักผ่อนยามค ่าคนืบนรถ 
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วันทีส่องของการเดนิทาง       
พระธาตุเมอืงนคร-พระแอด-พระพุทธสหิงิค-์ก าแพงเมอืงเกา่-บา้นหนังตะลุง-วัดธาตุนอ้ย-หมู่บา้นครีวีงศ ์

06.00 น. รุ่งอรุณตอนเชา้ที ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหท้่านท าธุระส่วนตัว และ บรกิารอาหารเชา้(2)ที่หอ้งอาหาร

ของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วในเมอืง นครศรีธรรมราช น าท่านสู่ วัดมหาพระธาตุ วรมหาวหิาร น าท่านกราบ

สักการะ พระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช ทีศั่กดิส์ทิธิ ์ทีอ่ยู่คู่บา้นคู่เมอืงนครศรธีรรมราชมาชา้นาน หรอื

ทีเ่รยีกว่า “พระธาตุทองค า” คอืยอดพระเจดยีท์ีบุ่ดว้ยทองค าน่ันเอง จากนัน้น าท่านสู ่วหิารพระกัจจายนะ 

มหาเถระ หรอืวหิารพระแอด ซึง่ผูค้นสว่นใหญ่นยิมมากราบไวข้อพรเชน่กัน หากสังเกตุจากรูปลักษณ์ของ

ท่าน จะอว้นทว้ม แตกต่างจากพระพุทธรูปองคอ์ืน่ทีเ่คยเห็นมา เขาเล่าว่า...มพีระศกัดิส์ทิธิอ์งคห์นึง่ ทีเ่ชือ่

กันว่า ท่านมอีภนิหิารบันดาลลูกใหแ้กผู่ท้ีไ่ปขอทีไ่ม่เหมอืนใคร ชาวบา้นเชือ่ว่าหากใครปวดเมือ่ย ปวดเอว 

ปวดหลัง น าไมไ้ปค ้ายันทีด่า้นหลังองคพ์ระ อาการปวดก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์   

10.00 น. น าท่านชม หอพระพุทธสหิงิค ์ซึง่เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของนครศรีธรรมราช มี 3 องคใ์นประเทศ

ไทยคอื กรุงเทพฯ เชยีงใหม่ และนครศรธรรมราช 

10.30 น. น าท่านชม ก าแพงเมอืงเกา่ ก าแพงทีป่กป้องเมอืงนครศรธีรรมราชจากขา้ศกึ ทีถู่กบูรณะเป็นอนุสรณ์ ให ้

ท่านไดถ้่ายรูปตามอสิระ 

11.00 น. เดนิทางสู ่บา้นหนังตะลุง คุณลุงสชุาต ิศลิปินหนังตะลุงคนส าคัญของชาวนคร ผูซ้ ึง่ไดร้ับรางวัลยอด 

เยีย่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ประจ าปี 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน โดยไดร้ับแรงบันดาลใจ 

อันยิง่ใหญ่จากพระกระแสรับสัง่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุยเดช (รัชการที ่๙) ทีท่รง 

ขอบใจทีร่ักษาศลิปะการแกะหนังตะลุงเมือ่คราวแสดงหนังตะลุงถวาย และใหท้่านเลอืกซือ้หนังตะลุงเป็น 

ของฝากของทีร่ะลกึ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร ลิม้รสขนมจนีเมอืงคอน อร่อยแบบวถิใีต ้

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.ชา้งกลาง น าท่านสู ่วัดธาตุนอ้ย กราบสักการะ พ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ ์หรอื พระ 

ครูพศิษิฐอ์รรถการ ต านานศักดิส์ทิธิไ์ม่เคยสญูสิน้ศรัทธา ซึง่บรรดาศษิยานุศษิยแ์ละประชาชนทีเ่คารพนับ 

ถอื ศรัทธาพ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน้  

15.30 น. น าท่านสู ่หมู่บา้นครีวีงศ ์สัมผัสหัวใจแห่งการอนุรักษ์ทีน่่ายกย่อง แห่งเทอืกเขาหลวง ทีไ่ดช้ือ่ว่า อากาศ 

ดทีีส่ดุในประเทศไทย หมู่บา้นทีไ่ดร้ับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทย ปี 2541 ประเภทเมอืงและ 

ชมุชน ตน้แบบในการจัดการท่องเทีย่วเชงินเิวศ ทีตั่ง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้า มวีถิชีวีติ 

แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาตพิรอ้มจุดสาธติการท าผลติภัณฑท์ีข่ึน้ชือ่และไดร้ับความนยิม คอื ผา้มัดยอ้ม 

จากสธีรรมชาต ิเชญิท่านเลอืกซือ้ผลติภัณ์ผา้มัดยอ้มเป็นของฝากของขวัญ 

17.00 น. เดนิทางกลับสูตั่วเมอืง นครศรธีรรมราช เขา้สทูีพ่ัก พักผ่อนจนถงึเวลานัดหมาย 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร  

19.00 น. น าท่านเขา้สทูีพ่ัก โรงแรม @24 บูตกิโฮเทล หรอืเทยีบเท่า เชญิท่านพักผ่อนตามอสิระยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม @24 บูตกิโฮเทล หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
นครศรธีรรมราช-พัทลุง-สะพานแห่งความสขุ-วังเจา้เมอืงพัทลุง-โครงการพัฒนาพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนัง-แหลมตะลุมพุก 

07.00 น. ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่จังหวัดพัทลุง  

10.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดพัทลุง น าท่านชมทัศนียภาพของ ทะเลนอ้ย บนสะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 หรือ สะพานแห่งความสขุ ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นสะพานทีย่าวที่สดุของประเทศ เขาเล่าว่า...ทีน่ี่

เป็นสะพานทีเ่ต็มไปดว้ยพลังแห่งความสขุ เพราะสองขา้งคอืภาพอันงดงามของวถิธีรรมชาตอัินมบูรณ์และ

เรยีบง่าย ววิสวยๆของทะเลสาบสดุลูกหูลูกตา วถิชีวีติควายน ้า และนกนานาพันธุ ์แค่ไดเ้ห็นและสดูอากาศ

บรสิทุธิใ์หเ้ต็มปอด จะชว่ยฟอกความรูส้กึทีเ่หน่ือยลา้ ใหแ้ปรเปลีย่นเป็นพลังแห่งความสขุ  
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10.30 น. เดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงพัทลุง น าท่านเที่ยวชม วังเจา้เมืองพัทลุง “วังเก่าวังใหม่” เดมิเป็นที่พักอาศัยของ

เจา้เมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยูส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สรา้งในสมัยของพระยาพัทลุง(นอ้ย จันทโรจน์

วงศ)์ ต่อมาไดต้กทอดมาถงึลูกหลาน ส่วนวังใหม่สรา้งขึน้ พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบรริักษ์จักรวชิติ

พพิธิภักดี(เนตร จันทโรจวงศ)์ บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึง่เป็นเจา้เมืองพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังน้ี

ทายาทตระกลู "จันทโรจวงศ"์ ไดม้อบใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.ปากพนัง 

15.30 น. น าท่านเขา้ชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ที่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) พระราชทานโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาดนิเปรี้ยว ปัญหา

สิง่แวดลอ้มต่างๆ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยาใหก้ลับคืนสมดุลอีกครัง้ เป็นการขจัดปัญหาความทุกขย์ากของ

ประชาชนอย่างยั่งยนื น าท่านชม ประตูระบายน ้าอุทกวภิาชประสทิธิ ์ซ ึง่เป็นจุดเด่นของโครงการ ในการ

แกปั้ญหาน ้าท่วม น ้าเค็ม และน ้าแลง้ น าท่านชม พระต าหนักประทับแรม ที่เกิดจากความร่วมมือของ

ราษฎรทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทับทรงงาน   

16.30 น. น าท่านชม คอนโดรังนก ทีป่ากพนัง แหล่งอาศัยของนกนางแอ่นทีส่รา้งเป็นคอนโด เพือ่ใหน้กนางแอ่นมา

ท ารัง แลว้เก็บรังนกขาย สรา้งรายไดเ้ป็นอย่างมาก  

17.00 น. น าท่านสู ่แหลมตะลุมพุก ใหท้่านไดย้อ้นเหตุการณ์ทีเ่กดิวาตภัยครัง้ใหญ่ เมือ่ปี พ.ศ.2505 ในวันน้ีเป็นจุด

ท่องเทีย่ว ใหท้่านไดช้มบรรยากาศทอ้งทะเลกวา้งไกล พักผ่อนเดนิเล่นรมิทะเล จนถงึเวลานัดหมาย 

18.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอสิระ 

19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  

20.00 น. น าท่านกลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม @24 บูตกิโฮเทล หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
นครศรธีรรมราช-ไอไ้ขวั่ดเจดยี-์สรุาษฎรธ์านี-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รุ่งอรุณทีส่ดใสยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. อ าลาทีพ่ัก เดนิทางสู ่อ.สชิล  

09.30 น. น าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย์ วัดเก่าแก่และรกรา้งของนครศรธีรรมราช และไดม้ีการบูรณะใหม่เมือ่ปี 2500 และ

เป็นที่ประดษิฐานของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตัง้แต่ยังป็นวัดรา้ง ภายในวัดยังมี ไอไ้ข่วัด

เจดีย์ เขาเล่าว่า...วญิญาณเด็กอายุ9-10 ขวบที่ศักดิส์ทิธิ ์ เมื่อเกอืบ 200 ปี เชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้ับ” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย ทุกคนทีม่า เพราะความเลือ่มใสอย่างแทจ้รงิ จะเห็นไดว่้าในวัดเต็มไป

ดว้ยสิง่ของทีผู่ค้นเอามาแกบ้น (รูปปั้นไก่ชน ของเด็กเล่น และการจุดประทัด) บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ี

ต่อไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้ับ 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.ไชยา 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ทีศั่กดิส์ทิธิข์อง สรุาษฎรธ์านี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดยี์ 

สมัยศรวีชิัยสรา้งตามลัทธมิหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยทีอ่าณาจักรศรวีชิัยก าลังรุ่งเรือ่ง และ 

นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค ์ทีป่ระดษิฐานอยู่กลางแจง้ แลว้เดนิทางสู ่หัวหนิ 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร อ าเภอหัวหนิ 

19.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 

 



 

ทวัร์ไทย เทีย่ว..ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ จงัหวดันครศรีธรรมราช 4 วนั 2 คืน เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน มเีตยีง
เสรมิ 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มเีตยีง
เสรมิ 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว เพิม่ท่านละ 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา)   8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

27 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

12-15 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี   8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

11-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 9,100.- 9,100.- 9,100.- 8,700.- 1,700.- 

12-14 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 9,100.- 9,100.- 9,100.- 8,700.- 1,700.- 

16-19 เมษายน 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

23-26 เมษายน 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

30 เมษายน-03 เมษายน 2563 

 (วันแรงงาน) 
8,900.- 8,900.- 8,900.- 

8,500.- 
1,500.- 

07-10 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

14-17 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

21-24 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

28-31 พฤษภาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญทาง 

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

3.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

5.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

6.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 
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   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิต่อ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน และท าการช าระค่ามัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทัวร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ต่อเมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไมถู่กตัด 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เน่ืองจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาท ิค่าโรงแรมทีพ่ัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ท่านยกเลกิ 

   ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 

   ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บั 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์           

  อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่ค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
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*** ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เน่ืองจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละที่ต่างกัน อาท ิเช่น หอ้งพักเดี่ยว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสริม

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคุณท่านทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารท่องเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาท่านและ

ครอบครัวเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ท่านจะไดร้ับความสะดวกสบายและประทับใจกับการ

บรกิารในครัง้น้ี 


