
 

 

รหัสทัวร B2B2000744 
ทัวรนครศรีธรรมราช เท่ียว..ตามรอยพระบาทรัชกาลที ่๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน 
พระธาตุเมืองนคร – หอพระพุทธสิหิงค – บานหนังตะลุง – วัดธาตุนอย - หมูบานคีรีวงศ 
สะพานแหงความสุข – วังเจาเมืองพัทลุง - โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุมนํ้าปากพนัง 

คอนโดรงันกปากพนัง – แหลมตะลุมพุก – วัดเจดีย - พระบรมธาตุไชยา 

 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
พัก โรงแรม จงัหวัดนครศรีธรรมราช 2 คืน 

เดินทางทุกวันพฤหัสบด ีและวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เดินทาง  
07-10(วันมาฆบชูา),13-16,20-23 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ -01 
มีนาคม 2563 

8,900.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 8,900.- 
03-06 (วันจักรี)  เมษายน 2563 8,900.- 
11-14(วนัสงกรานต),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.- 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 
18.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาท่ีมัคคุเทศก  ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตูปรับอากาศ 
VIP 9 ท่ีนั่ง  
บริการอาหารกลอง(1) ขนมปง นํ้าผลไม พรอมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญทาน
พักผอนยามคํ่าคืนบนรถ 
 

วันที่สองของการเดินทาง       
พระธาตุเมืองนคร – พระแอด – พระพุทธสิหิงค – กําแพงเมืองเกา – บานหนังตะลุง 
- วัดธาตุนอย - หมูบานคีรีวงศ 
06.00 น. รุงอรุณตอนเชาที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหทานทําธุระสวนตัว และ บริการ

อาหารเชา(2)ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นําทานเดินทางทองเที่ยวในเมือง นครศรีธรรมราช นําทานสู วัดมหาพระธาตุ 

วรมหาวิหาร นําทานกราบสักการะ พระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช ที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ที่อยูคูบานคูเมืองนครศรีธรรมราชมาชานาน หรือที่เรียกวา “พระธาตุทองคํา” คือ
ยอดพระเจดียที่บุดวยทองคํานั่นเอง จากนั้นนําทานสู วิหารพระกัจจายนะ มหาเถระ 
หรือวิหารพระแอด ซึ่งผูคนสวนใหญนิยมมากราบไวขอพรเชนกัน หากสังเกตุจาก
รูปลักษณของทาน จะอวนทวม แตกตางจากพระพุทธรูปองคอื่นที่เคยเห็นมา เขา
เลาวา...มีพระศักดิ์สิทธิ์องคหนึ่ง ที่เชื่อกันวา ทานมีอภินิหารบันดาลลูกใหแกผูที่ไป
ขอท่ีไมเหมือนใคร ชาวบานเชื่อวาหากใครปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลัง นําไมไปคํ้า
ยันที่ดานหลังองคพระ อาการปวดก็จะหายไปอยางนาอัศจรรย   

10.00 น. นําทานชม หอพระพุทธสิหิงค ซึ่งเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของนครศรีธรรมราช 
มี 3 องคในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม และนครศรธรรมราช 

10.30 น. นําทานชม กําแพงเมืองเกา กําแพงที่ปกป�องเมืองนครศรีธรรมราชจากขาศึก ท่ีถูก
บูรณะเปนอนุสรณ ให 

ทานไดถายรูปตามอิสระ 
11.00 น. เดินทางสู บานหนังตะลุง คุณลุงสุชาติ ศิลปนหนังตะลุงคนสําคัญของชาวนคร ผูซึ่ง

ไดรับรางวัลยอด 
เยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําป 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน 



 

 

โดยไดรับแรงบันดาลใจ 
อันยิ่งใหญจากพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย

เดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรง 
ขอบใจที่รักษาศิลปะการแกะหนังตะลุงเมื่อคราวแสดงหนังตะลุงถวาย และใหทาน

เลือกซื้อหนังตะลุงเปน 
ของฝากของที่ระลึก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร ลิ้มรสขนมจีนเมืองคอน อรอยแบบวิถีใต 
13.30 น. นําทานเดินทางสู อ.ชางกลาง นําทานสู วัดธาตุนอย กราบสักการะ พอทานคลาย

วาจาสิทธิ ์หรือ พระ 
ครูพิศิษฐอรรถการ ตํานานศักดิ์สิทธิ์ไมเคยสูญสิ้นศรัทธา ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษยและ

ประชาชนที่เคารพนบั 
ถือ ศรัทธาพอทานคลายไดเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอยางไรเปนอยาง

นั้น  
15.30 น. นําทานสู หมูบานคีรีวงศ สัมผัสหัวใจแหงการอนุรักษที่นายกยอง แหงเทือกเขา

หลวง ที่ไดชื่อวา อากาศ 
ดี ที่ สุ ด ใน ป ระ เทศ ไทย  ห มู บ านที่ ได รับ รางวั ลอุ ต ส าห กรรมท อ ง เที่ ย ว

ไทย ป 2541 ประเภทเมืองและ 
ชุมชน ตนแบบในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขา ป�าไม

และสายนํ้า มีวิถีชีวิต 
แบบชาวสวนอยูกับธรรมชาติพรอมจุดสาธิตการทําผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อและไดรับ

ความนิยม คือ ผามัดยอม 
จากสีธรรมชาติ เชิญทานเลือกซื้อผลิตภัณผามัดยอมเปนของฝากของขวัญ 

17.00 น. เดินทางกลับสูตัวเมือง นครศรีธรรมราช เขาสูที่พัก พักผอนจนถึงเวลานัดหมาย 
18.00 น. บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร  
19.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา เชิญทานพักผอนตาม

อิสระยามคํ่าคนื 
ที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง     
นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สะพานแหงความสุข – วงัเจาเมืองพัทลุง 
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง - แหลมตะลุมพุก 
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทานเดินทางสู จังหวัดพัทลุง  
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพัทลุง นําทานชมทัศนียภาพของ ทะเลนอย บนสะพานเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ สะพานแหงความสุข ที่ไดชื่อวาเปน
สะพานที่ยาวที่สุดของประเทศ เขาเลาวา...ที่นี่เปนสะพานที่เต็มไปดวยพลังแหง
ความสุข เพราะสองขางคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอันมบูรณและเรียบงาย 
วิวสวยๆของทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา วิถีชีวิตควายนํ้า และนกนานาพันธุ แคไดเห็น
และสูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด จะชวยฟอกความรูสึกที่เหนื่อยลา ใหแปร
เปลี่ยนเปนพลังแหงความสุข  

10.30 น. เดินทางเขาสูตัวเมืองพัทลุง นําทานเท่ียวชม วังเจาเมืองพัทลุง “วังเกาวังใหม” เดิม
เปนที่พักอาศัยของเจาเมืองพัทลุง ปจจุบันยังเหลืออยูสวนหนึ่งคือ วังเกา สรางใน
สมัยของพระยาพัทลุง(นอย จันทโรจนวงศ) ตอมาไดตกทอดมาถึงลูกหลาน สวนวัง
ใหมสรางขึ้น พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษจักรวิชิตพิพิธภักดี(เนตร จันทโรจ
วงศ) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเปนเจาเมืองพัทลุงคนตอมา ปจจุบันวังนี้ทายาท
ตระกูล "จันทโรจวงศ" ไดมอบใหเปนสมบัติของชาติ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร 
13.00 น. เดินทางสู อ.ปากพนัง 
15.30 น. นําทานเขาชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) พระราชทาน
โครงการเพ่ือแกไขปญหาดินเปรี้ยว ปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ ฟم�นฟูระบบนิเวศวิทยา
ใหกลับคืนสมดุลอีกครั้ง เปนการขจัดปญหาความทุกขยากของประชาชนอยาง
ยั่งยืน นําทานชม ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ ซึ่งเปนจุดเดนของโครงการ 
ในการแกปญหานํ้าทวม นํ้าเค็ม และนํ้าแลง นําทานชม พระตําหนักประทับแรม ที่
เกิดจากความรวมมือของราษฎรที่สรางขึ้นเพ่ือใหเปนที่ประทับทรงงาน   

16.30 น. นําทานชม คอนโดรังนก ที่ปากพนัง แหลงอาศัยของนกนางแอนที่สรางเปนคอนโด 
เพ่ือใหนกนางแอนมาทํารัง แลวเก็บรังนกขาย สรางรายไดเปนอยางมาก  

17.00 น. นําทานสู แหลมตะลุมพุก ใหทานไดยอนเหตุการณที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ เมื่อป 
พ.ศ.2505 ในวันนี้เปนจุดทองเที่ยว ใหทานไดชมบรรยากาศทองทะเลกวางไกล 
พักผอนเดินเลนริมทะเล จนถึงเวลานัดหมาย 



 

 

18.00 น. นําทานเดินทางกลับสู จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญทานพักผอนบนรถตามอิสระ 
19.00 น. บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร  
20.00 น. นําทานกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน 

ที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         
นครศรีธรรมราช – ไอไขวัดเจดีย – สุราษฎรธาน ี– พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ 
07.00 น. รุงอรุณที่สดใสยามเชา บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม  
08.00 น. อําลาท่ีพัก เดินทางสู อ.สชิล  
09.30 น. นําทานเขาสู วัดเจดีย วัดเกาแกและรกรางของนครศรีธรรมราช และไดมีการบูรณะ

ใหมเม่ือป 2500 และเปนที่ประดิษฐานของ “พอทาน” พระพุทธรูปเกาแกที่อยูมา
ตั้งแตยังปนวัดราง ภายในวัดยังมี ไอไขวัดเจดีย เขาเลาวา...วิญญาณเด็กอายุ9-10 
ขวบที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกือบ 200 ป เชื่อกันวา “ขอไดไหวรับ” โดยเฉพาะโชคลาภ
และการคาขาย ทุกคนที่มา เพราะความเลื่อมใสอยางแทจริง จะเห็นไดวาในวัดเต็ม
ไปดวยสิ่งของที่ผูคนเอามาแกบน (รูปปم�นไกชน ของเด็กเลน และการจุดประทัด) บง
บอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีตอไอไข และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูที่มาขอแลวไดรับ 

10.00 น. นําทานเดินทางสู อ.ไชยา 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎรธานี พระบรม

ธาตุไชยา เปนพุทธเจดีย 
สมัยศรีวิชัยสรางตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรี

วิชัยกําลังรุงเรื่อง และ 
นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค ที่ประดิษฐานอยูกลางแจง แลวเดินทางสู 

หัวหิน 
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(10) ที่รานอาหาร อําเภอหัวหิน 
19.30 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย 
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน
ละ (พัก
หองละ 
2-3 
ทาน) 

 
เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ
ผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน มี
เตียง
เสริม 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน ไม

มีเตียง
เสริม 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 

เพ่ิมทานละ 

07-10กุมภาพันธ 2563  
(วันมาฆบูชา) 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

13-16 กุมภาพันธ 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 
20-23 กุมภาพันธ 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 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 มีนาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 
19-22 มีนาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 
26-29 มีนาคม 2563 8,900.- 8,900.- 8,900.- 8,500.- 1,500.- 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักรี) 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.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

 
 
 
 



 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ท่ีชารตโทรศัพท,อปุกรณกันแดด,รมพับ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง 
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การติดตอ สําหรับการออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทาน
ละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียด 
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการจองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่
นั่งจะไมถูกตัด 
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
4.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนื่องจาก
บริษัทฯตองสํารองคาใชจายตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจํา
คืนได 
  

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ข้ันตํ่า 8 ทาน) 
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได 



 

 

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัย
ธรรมชาติและเหตุการณอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผูเดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตันักทองเท่ียว
เอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทานละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 

 

ขอมูลเพิ่มเติม 
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพัก
คู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 

*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเท่ียวของทางบริษัทฯ 
ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ
ความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้ 


