
 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ   

19.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ีตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคุเทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนดัหมำย เนือ่งจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกทำ่นเดนิทำง

มำไม่ทนัเวลำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใช้จ่ำยเนือ่งจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั) 

 

20.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำน ีโดยรถตู ้(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง)  

วนัทีส่อง สุรำษฎรธ์ำน ี– ทำ่เรอืดอนสกั – ข ึน้เรอืซทีรำนสเ์ฟอรร์ีสู่เ่กำะสมุย – เกำะสมุย – พระใหญเ่กำะฟำน – หนิตำหนิ

ยำย – น ำ้ตกหนำ้เมอืง – หำดเฉวง       

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำน ีมเีวลาใหท้่านลา้งหนา้เปลีย่นเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย เพือ่เดนิทางสู ่ทำ่เรอืดอนสกั 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบ Set Box (1) 

07.00 น.  เดนิทางสู่ ท่ำเรอืดอนสกั ท่าเรือหลักที่มเีรือเฟอร์รี่ใหบ้รกิารรับส่งผูโ้ดยสารเพื่อเดนิทางสู่เกาะภายในอ่าวไทย อาทเิชน่ 

เกาะสมุย, เกาะราชา, เกาะพะงัน เป็นตน้  

08.00 น.  เดนิทางถงึ ทำ่เรอืดอนสกั ใหท้่านเปลีย่นบรรยากาศ ขึน้เรอืซทีรำนเฟอรร์ี ่เพือ่มุ่งหนา้สู ่เกำะสมุย เกาะทีม่ขีนาดใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะชา้ง ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “เกาะสวรรคก์ลางอา่วไทย”  

หมำยเหตุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรอบเวลำเรอืเฟอรร์ีต่ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค ำนงึถงึ

ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 

10.00 น. เดินทางถึง เกำะสมุย น าท่านไปสักการะ พระใหญ่เกำะฟำน หรอืพระพุทธโคดม สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2515 เป็น

พระพุทธรูปปางมารวชัิยขนาดใหญ่ ประดับดว้ยกระเบื้องสเีหลืองทองทัง้องค ์ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 วา 9 นิ้ว สูง 12 เมตร 

นับเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใต ้และเป็นทีเ่คารพสักการะชาวสมุยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก  



 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) 

เดนิทางสู่ หนิตำหนิยำย ตัง้อยู่ในบรเิวณหาดละไม เป็นโขดหนิรูปร่าง

แปลกประหลาด โดยหนิตาจะเป็นหนิแกรนิตลักษณะเหมือนอวัยวะเพศ

ชายซึง่เกดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเล คลื่นลม และแสงแดด ส่วนหิน

ยายมีลักษณะคลา้ยอวัยวะเพศหญงิ ซึง่เกดิจากการผุกร่อนของหนา้ผา

ชายฝ่ังทะเลเนื่องจากถูกคลืน่กัดเซาะ  

      น าท่านชม น ำ้ตกหนำ้เมอืง น ้าตกขนาดกลางบนเกาะสมุย มคีวามสงู 15 

เมตร มสีายน ้าไหลลงมาตลอดทัง้ปี เป็นจุดท่องเทีย่วยอดนยิมของทัง้ชาว

ไทยและชาวต่างชาต ิและในอดตียังเป็นสถานทีใ่นการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาล

ที ่5 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ่7, และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวใน รัชกาลที ่9 อกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หำดเฉวง ชายหาดยอดนยิมอันดับหนึง่ของเกาะสมุย มลีักษณะเป็นชายหาดสขีาวสวย ความยาว

กว่า 6 กโิลเมตรตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังตะวันออกของเกาะสมุย แบ่งออกเป็นหาดเฉวงเหนือ หาดเฉวงกลาง หาดเฉวงใต ้และหาด

เฉวงนอ้ย บริเวณชายหาดเป็นที่ตัง้ของรีสอร์ทและรา้นอาหารหลากหลายระดับ จากนั้นน าท่านอิสระที่ถนนคนเดินที่

ครกึครื้นมากที่สุดบนเกาะสมุย สองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยสนิคา้แฮนดเ์มด อาทเิช่นเสือ้ผา้, กระเป๋า, ขา้วของเครื่องใช ้

ต่างๆ และทีส่ าคัญยังเป็นศูนยร์วมอาหาร และรา้นน่ังชลิลใ์นราคาย่อมเยา รวมไปถงึราคาในระดับภัตตาคาร 

เย็น อำหำรค ำ่ อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกแกก่ำรทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม สมุย – เกำะนำงยวน – เกำะเตำ่   

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 



08.00 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่น าท่านเดนิทางสู ่เกำะนำงยวน  

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางโดยสปีดโบ๊ท เพือ่มุ่งหนา้สู ่เกำะนำงยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะทีเ่ชือ่มต่อกันดว้ยสันทรายสขีาวจน

กอ่ใหเ้กดิเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง ตัง้อยู่ทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเกาะเต่า ประมาณ 480 เมตร 

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งด าน ้าตืน้ยอดนยิมของนักท่องเทีย่วจากทุกมุมโลก อกีทัง้ยังบรเิวณชายหาดของเกาะนางยวนยังเป็น

จุดชมพระอาทติยข์ ึน้และพระอาทติยต์กไดจ้ากจุดเดยีวกันอกีดว้ย  

 

10.30 น. เดนิทางถงึ เกำะนำงยวน อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกจิกรรมด าน ้าดูปะการังน ้าตื้น หรือเลือก

เดนิเทา้ขึน้ชมจุดชมววิเกาะนางยวน ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี 

12.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่ เกำะเต่ำ เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถ่ัวเวา้เป็นอ่าวซึง่มีอยู่

มากมายถงึ 11 อา่ว 10 แหลม นับเป็นเกาะทีม่จีุดด าน ้าสวยทีส่ดุ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ต ์(4) 

 จากนัน้อสิระใหท้่าน ด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตวน์ ้าใตท้อ้งทะเล ตามอัธยาศัย 

15.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู ่เกำะสมุย เพือ่เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (5)   

พกัที ่ IBIS SAMUI HOTEL, สมุย หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ี ่ สมุย – ทำ่เรอืหนำ้ทอน – ข ึน้เรอืซทีรำนสเ์ฟอรร์ีเ่พือ่เดนิทำงกลบัสู่ทำ่เรอืดอนสกั – วดัเจดยี ์– วดัพระบรมธำตุ

ไชยำ – กรุงเทพฯ  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่ทำ่เรอืหนำ้ทอน เพือ่ใหท้่าน ขึน้เรอืซทีรำนเฟอรร์ี ่กลับสูท่่าเรอืดอนสัก จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 



10.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่เรอืดอนสกั น าท่านออกเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอืไอไ้ขว่ดัเจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช 

เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดที่ชือ่ไอไ้ข ่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง ดว้ยชือ่เสยีงดา้น

การขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ต่อวัดเจดียไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความ

ศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัด

เจดียก์็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบา้นในละแวกนัน้

และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่

ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ สว่นไอไ้ขนั่น้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 

– 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถงึสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพยส์มบัต ิและ ศาสน

สถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้หไ้อไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดิังกล่าว 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

น าท่าน ไหวข้อพรไอไ้ข ่เพือ่ความเป็นศริมิงคล ในเรือ่งของโชคลาภ และการคา้ขาย  

 

กำรบูชำไอไ้ข ่ 

1. กำรขอพรหรอืบนบำน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบูชาขอไดไ้หวรั้บ 

2. กำรแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืสิง่ที่รับปากไว ้

ไดห้มดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป” 

3. กำรถวำยของปกตทิีไ่มใ่ช่กำรแกบ้น จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระบรมธำตุไชยำวรมหำวหิำร สถานทีบ่รรจุพระบรมสารีรกิธาตุของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศทีย่ังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศลิปกรรมสมัยศรีวชัิยไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยา จงึเปรยีบเป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของชาวไชยาและจังหวัดสุราษฎรธ์านี  จากนัน้น าท่านแวะซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวัน ฯลฯ 

เย็น อำหำรค ำ่ อสิระตำมอธัยำศยั 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

****************************** 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ประเภทพำหนะ พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 06 ธนัวำคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

04 – 07 ธนัวำคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

05 – 08 ธนัวำคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

09 – 12 ธนัวำคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

10 – 13 ธนัวำคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

17 – 20 ธนัวำคม 2563 8,999 รถตู ้VIP 3,000 

24 – 27 ธนัวำคม 2563 (วนัครสิตม์ำส) 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

29 ธนัวำคม – 01 มกรำคม 2564 (วนัปีใหม)่ 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

30 ธนัวำคม – 02 มกรำคม 2564 (วนัปีใหม)่ 10,999 รถตู ้VIP 6,200 

 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
 

กำรเดนิทำงในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทำง 
ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรุณำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 400 บาท/ทรปิ/ท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์ เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


