
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
มกราคม  07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
กุมภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
มีนาคม  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
เมษายน  01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 – 08 
 
วันที่(1)  กรุงเทพฯ - สุรำษฎร์ธำนี – เข่ือนรัชชประภำ (กุ้ยหลินเมืองไทย)  
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 251 
08.55 น. เดินทางถึงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี น าท่านขึ้นรถโดยสารเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เตรียม
สัมภาระของทุกท่านลงเรือ น าท่านออกเดินทางโดยเรือหาง

ยาว ชม “เข่ือนรัชชประภำ” มีช่ือดั้งเดิมว่ำ เข่ือนเช่ียว
หลำน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต ้ไดรั้บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร  มห าภู มิ พ ล อดุ ล ย เด ชม ห าราช  บ รมน าถบพิ ต ร 
พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมาย
ว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกบัการชมวิว
ทิวทศัน์ธรรมชาติ ที่รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อน

รัชชประภา น าท่านชมความงามของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” 
(เขำสำมเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 
ลูกตั้ งเรียงกัน ตั้ งสง่าอยู่บนผืนน ้ าสีเขียวมรกตอันงดงาม 

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



 
 
 
 
 
 
 

พร้อมฟังประวตัิความเป็นมาจากไกด์ทอ้งถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ าเคยเป็นวดั
และสุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน ้า) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภูตะวนั อาหารเที่ยงแบบพ้ืนบา้น กบัขา้ว 4 อย่าง และผลไมต้ามฤดูการ เสริฟ
แบบไม่อั้น 

บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคั หรือนัง่พกัผ่อน
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั** หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพ็คเก็จกิจกรรมต่ำงๆกับทำงรี
สอร์ทได้ กรุณำติดต่อมัคคุเทศก์ ** พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า กลางวนั บริการอาหารมื้อค ่า ณ แพภตูะวนั อาหารเที่ยงแบบพ้ืนบา้น กบัขา้ว 4 อยา่ง และผลไมต้ามฤดูการ 
เสริฟแบบไม่อั้น 

ที่พัก:  แพภูผำวำรี  หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่ำน แบบพัดลม 

วันที่(2) วัดเจดีย์ ตำไข่ – ไหว้สักกำระตำไข่ ขอโชค ขอลำภ – ไหว้ตำพรำนบุญ 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านออกจากแพ ภูผาวารี  
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดียต์าไข่ ระยะเวลา ประมาณ 3 ชัว่โมง 
เที่ยง อิสระอำหำรมื้อกลำงวัน (เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำสักกำระ “ไอ้ไข่” (ตำไข่)เพรำะคนเยอะมำกๆทุกวัน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตำไข่) จากเร่ืองราวที่ร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็
ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพราง
ทหารสวมแว่นตาด า ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู ่
ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ ไหวรั้บ” โดยเฉพาะ
โชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภใน
การเส่ียงดวงเล่นพนันหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท า
ยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วย
ปกป้องภัย ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปด้วยส่ิงของที่ผูเ้ลื่อมใสศรัทธา
น ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ 
เป็นตน้ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนิน
เขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่  และแสดงถึง
ผลสัมฤทธ์ิจากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่  ทุกวนัผู้คนต่าง
หลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร 
ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) น าท่านเดินทางสู่ “วดั



 
 
 
 
 
 
 

ยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิม ช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ใน
อดีตชาวบา้นท าไร่ยาแลว้ขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ 
หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่
และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการบูรณะวดั
อีกจนเป็นวดัที่สวยงาม น าท่าน  
สักการะ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวปักษ์ใตน้ับถือ
และเช่ือกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมี
โชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอความปลอดภยั ไร้
อุบตัิเหตุ และยงัมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหานิยม เหมาะ
ส าหรับคนค้าขาย คนท างาน ให้มีกินมีใช้ ถ้าหากท่าน
ไหนที่สมหวงั เช่ือกันว่าเมื่อสมหวังตามที่ขอแล้ว ให้
กลบัมาบริจาคท าบุญเพื่อช่วยท านุบ ารุงวดัยางใหญ่ ก็จะ
เป็นสิริมงคลอยา่งย่ิงจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองนคร 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:  โรงแรม The Twin Lotus หรือเทียบเท่ำ 

วันที่(3) นครศรีธรรมรำช – บ้ำนคีรีวงค์ – วัดบรมธำตุนคร 
07.00 น. บริการอาหารมื้อเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนคีรีวง” 

หมู่บา้นเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย 
ด้วยโลเคชั่นที่ถูกโอบล้อมด้วย
ภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลาง
หมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษ
ใดๆ ตั้งอยู่ที่ อ  าเภอลานสกา เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่
เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินขึ้ น สู่ยอดเขาหลวง 
ชาวบา้นมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น 
มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ไดรั้บการจดัให้
เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวง



 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพำนบ้ำนคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์ก
ส าคญัที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาถ่ายรูป เหมือนกบัว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึงบา้นคีรี
วง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช” ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษา

บา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายเชิญสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านไปไหวข้อพร “พระบรม
ธำตุเมืองนคร” หรือช่ือเต็มๆ “วัด
พระมหำธำตุวรมหำวิหำร”  เพื่อ
เป็นสิ ริมงคล พระบรมธาตุ เมือง
นคร ตามต านานเล่ากนัว่าสร้างมาก
ว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมาร
และพระนางเหมชาลา จากนั้นผ่าน
การบูรณะมา หลายยุคหลายสมัย
และเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่อยู่คู่
กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้ งแต่
โบราณจนถึงวนัน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก:  โรงแรม The Twin Lotus หรือเทียบเท่ำ 

วันที่(4) ก ำแพงเมืองนครศรีฯ – บ้ำนหนังตะลุงสุชำติ  - ตลำด 100 ปี เมืองปำกพนัง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านแวะถ่ ายรูป  “ก าแพง

เมืองเก่า” เป็นก าแพงเมืองที่เคย
ปกป้องเมืองนครศรีธรรมราช
จากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่
ส าคญัของจงัหวดัแสดงถึงความ
เก่าแก่  ความแข็งแกร่ง  ความ
เจริญรุ่งเรือง และประวตัิศาสตร์
อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการ
บู รณ ะใหม่ ให้ แข็ งแรงและ
สวยงาม  เพื่ อพัฒน าเป็นอี ก



 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลกัษณะเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ มีที่ตั้งอยูห่ลายจุดดว้ยกนั แต่ที่
เหลือให้ชม คือ ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยูริ่มคลอง หนา้เมือง ถนนมุมป้อม  น าท่านเขา้ชม “บา้นหนงัตะลุง
สุชาติ”  ทรัพยสิ์น  เป็นศิลปินหนงัตะลุงและช่างทารูป หนงัตะลุงฝีมือดีเย่ียมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเร่ิม
และสืบทอดวฒันธรรมการทาตวัหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ บา้น
หนงัตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายตวัหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะสาธิต
ในบริเวณบา้นหนังตะลุง นอกจากน้ียงัได้แบ่งพ้ืนที่เพ่ือจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พ้ืนบา้น 
และพิพิธภณัฑห์นงัตะลุงนานาชาติ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย หลังรับประทานอาหาร น าทุกท่านเดินทางสู่ “ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง” ตลาด 100 ปีเมืองปากพนังเป็น 

ตลาดไมเ้ก่าแก่ดั้งเดิมกว่า 100 ปี มีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติและความเรียบง่าย  ซ่ึงตั้งอยู่สองริมฝ่ังคลองบาง
ฉลากซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าปากพนัง ขนานไปกบัล าคลอง ช่วงตน้ตลาดจะเป็นร้านขาย ส่วนใหญ่ขายขนม 
พ้ืนบา้น อยา่งขนมลา ถัว่ มนัขี้หนู (หัวมนัชนิดหน่ึง) และแห้วพ้ืนบา้น รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ราคายอ่มเยา
และปลากระบอกแห้งของขึ้นช่ือของที่น่ี รวมถึงผกั ผลไม ้ กุง้แห้ง ปลาหมึกแห้ง  และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระ
ให้ทุกท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 236 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านล่ะ 

07-10 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

14-17 ม.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000 

21-24 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

28-31 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

04-07 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

13-16 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

18-21 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

25-28 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

04-07 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

11-14 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

18-21 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

25-28 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

01-04 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

03-06 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

04-07 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

05-08 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,990 17,990 6,500 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพยีง 8 ท่ำน 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
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 พกัแพภูตะวนั  
6. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

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

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

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

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 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 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 


