CODE: ITH81นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี4ว ัน 2คืน

นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี 4ว ัน 2คืน
ั ัสอากาศดี ณ คีรวี ง สายมูตอ
สมผ
้ งไม่พลาดขอพรไอ้ไข่ว ัดเจดีย ์
ไหว้ตาพรานบุญ ว ัดยางใหญ่

พ ักเมืองนคร 1คืน สุราษฎร์ 1คืน
่ งว ันหยุด ก ันยายน-ธ ันวาคม 63
ราคาเริม 3,999 บาทเดินทางชว
ั
เดินทางโดยรถโค้ชปร ับอากาศ 2ชน
ว ันที
1
2
3
4

รายละเอียดท่องเทียว
่ ังหว ัด
พร้อมก ันทีจุดน ัดพบปัมShell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสูจ
นครศรีธรรมราช
ร้านโกปี –คีรวี ง–ว ัดธาตุนอ
้ ย–ศาลหล ักเมืองนคร – ว ัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ้
พ ักเมืองนครอาหารเชา / เทียง/เย็น
ว ัดยางใหญ่(ไหว้ตาพรานบุญ) - ว ัดเจดียไ์ อ้ไข่ –ขนอมแกรนด์แคนยอน – สะพานไม้อา
่ วเตล็ ด
้
–พ ักสุราษฎร์อาหารเชา / เทียง/เย็น
เขือนร ัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) –สะพานว ัดเขาพ ัง (ภูเขาห ัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา –
ศาลพ่อตาหินชา้ ง - กรุงเทพฯ อาหารเชา้ / เทียง

ิ ธิเป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั าน น
ั

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดียว/เดินทาง
คนเดียว เพิม

ทีนงั
36

4-7 ก ันยายน 63

3,999

1,500

9-12 ตุลาคม 63

3,999

1,500

10-13ตุลาคม 63

3,999

1,500

36

22-25 ตุลาคม 63

3,999

1,500

36

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63

3,999

1,500

36

4-7 ธ ันวาคม 63

3,999

1,500

36

9-12 ธ ันวาคม 63

3,999

1,500

36

30 ธ ันวาคม-2มกราคม 64

4,999

1,500

36

31 ธ ันวาคม-3มกราคม 64

4,999

1,500

36

ว ันแรก
18.30 น.

ไม่มรี าคาเด็ก

36

จุดน ัดพบปัม Shell แม็ คโครแจ้งว ัฒนะ
พร ้อมกันทีจุดนัดหมายปัม Shell แม็ คโครแจ้งว ัฒนะ เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวย
ื
ความสะดวกให ้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชอในรถ
เช็คอุณหภูมริ า่ งกาย และมีบริการแจกหน้ากาก
อนาม ัยและเจลแอลกอฮอล์ทา
่ นละ1ชุดสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช (ใช ้
ั
เวลาเดินทางประมาณ10-11ชัวโมง) อิสระให้ทก
ุ ท่านพ ักผ่อนบนรถตามอ ัธยาศย

ว ันทีสองร้านโกปี สาขาคิวคูตอน–คีรวี ง–ว ัดธาตุนอ
้ ย–ศาลหล ักเมืองนคร–ว ัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร - พ ักเมืองนครเชา้ , เทียง,เย็ น
เชา้

เดินทางถึง จ ังหว ัดนครศรีธรรมราชแวะจุดพักรถให ้ท่านทําธุระส่วนตัวให ้เรียบร ้อย จากนันนําท่านนํา
ท่านเดินทางสูร่ า้ นโกปี สาขาคิวคูตอนคิวคูตอนเป็ นชือเมืองนครเมือยุคพันกว่าปี กอ
่ นมีการก่อสร ้าง
สถาปั ตยกรรมอาคารแบบย ้อนยุค เช่น ชิโนโปรตุกส
ี ยุโรเปี ยน และสถาปั ตยกรรมแบบนคร อิสระให ้
ท่านถ่ายรูปและรับประทานอาหารเช ้า
ร ับประทานอาหารเชา้ (มือที 1)
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางสู่ห มู ่บ า้ นทีอากาศดีท สุ
ี ด ในประเทศไทยหมู ่บา้ นคีรวี งธรรมชาติท ีแสนสงบ
ท่ามกลางขุนเขาโอบล ้อม สัมผัสเสน่หว์ ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ชาวบ ้านทีเรียบง่ายและน่าค ้นหา เป็ นชุมชนเก่าแก่ทอพยพ
ี
ื า "บ ้านขุนนํ า" เพราะตั งอยู่ใ กล ้ต ้นนํ าจากยอดเขาหลวง
ไปอาศั ยอยู่เ ชิง เขาหลวง เดิม ชุมชนนีมีช อว่
ต่อมาเปลียนเป็ นชือ "บ ้านคีรวี ง" หมายถึง หมูบ
่ ้านซึงอยูภ
่ ายในวงล ้อมของภูเขา สะพานข ้ามแม่นําบ ้าน
คีรวี ง สะพานข ้ามแม่นําก่อนเข ้าหมูบ
่ ้านคีรวี ง ซึงกลายเป็ นที Check Point แวะ Check In และโพสต์
ท่าถ่า ยรูป ด ้วยทั ศนียภ
์ าพขุนเขา สายนํ า ไอหมอกฝน และสะพานปูนข ้ามคลองท่า ดี ซึงเป็ นจุด ที
คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ภาพตรงหน ้าสุดแสนโร
แมนติกนํ าท่านถ่ายภาพทีระลึกสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานปูน

เทียง
บ่าย

ร ับประทานอาหารกลางว ัน(มือที 2)
่ ัดธาตุนอ
นํ าท่านเดินทางสูว
้ ย หรือ ว ัดพระธาตุนอ
้ ยตังขึนโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล ้าย (พระ
ิ ฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ทชาวใต
ิ ย์และ
ครูพศ
ิ ษ
ี
้เลือมใสศรัทธาอย่างสูงยิงรูปหนึง ซึงศิษย์ยานุ ศษ
ประชาชน ทีเคารพนั บ ถือ ศรั ทธา พ่อท่านคล ้ายได ้เชือถือถึงความศั กดิสิทธิของวาจา พูดอย่างไรเป็ น
อย่างนัน ท่านมักจะให ้พรกับทุกคน ขอให ้ เป็ นสุข เป็ นสุข พ่อท่านคล ้าย วาจาสิทธิ ได ้ชือว่าเป็ นเทวดา
เมืองคอน เทพเจ ้า แห่งแดนใต ้ ชาวเมืองคอนเสือมใส ศรัทธาเป็ นอย่างยิง โดยประดิษฐานพระเจดียพ
์ ระ
สารีรก
ิ ธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล ้าย ในโลงแก ้วประดิษฐานอยูใ่ นองค์พระเจดียป
์ ั จจุบน
ั สรีระ พ่อท่าน
คล ้ายวาจาสิทธิ ประดิษฐ์ฐานอยูใ่ นองค์พระเจดีย ์ ณ สถานทีนี จึงเป็ นเจดียอ
์ นุสรณ์สถานพ่อท่านคล ้าย
อีกด ้วย สังขาร พ่อท่านคล ้ายซึงว่ากันว่าแข็งเป็ นหิน ทีชาวบ ้านนับถือและศรัทธาด ้วยแล ้วก็ยงทํ
ิ าให ้ผู ้คน
หลังไหล เข ้ามาสักการบูชากันมากยิงขึน

จากนั นนํ าท่ า นเดิน ทางสู่ ตั ว เมือ งนครศรี ธ รรมราช นํ า ท่ า นสั ก การะสิงศั ก ดิสิท ธิ คู่ บ า้ นคู่ เ มือ งกั น
ศาลหล ักเมืองนครศรีธรรมราช ตังอยูใ่ นอําเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของ สนามหน ้าเมือง ออกแบบ
ให ม
้ ี ลั ก ษณะ คล า้ ยศิล ปะศรี ว ิช ั ย เรี ย กว่ า ทรงเหมราชหลั ง จากนั นเดิน ทางสู่ ว ด
ั พระมหาธาตุ
วรมหาวิหารหรือ ทีชาวนครเรีย กว่า วั ดพระธาตุ เป็ นโบราณสถานสถานทีศักดิสิทธิ และเป็ นมิงขวัญ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุเจดีย ์ เป็ นทีบรรจุ พระบรมสารีรก
ิ ธาตุของพระพุทธเจ ้า ปั จจุบัน
กรมศิลปากรได ้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นั บเป็ นปูชนียสถานทีสําคัญทีสุด
่ ารพิจารณาให ้เป็ นมรดกโลกอยูด
แห่งหนึงของภาคใต ้ ซึงตอนนีกําลังเข ้าสูก
่ ้วย ในวัดพระธาตุ ยังมี พระ

แอด-พระพวยหรือชาวบ ้านเรียกกันว่า “พระปวด-หาย”ขอลูกได ้ หายเจ็ บป่ วย ซึงประดิษฐานอยู่ใน
“วิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็ นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ ้วนท ้วน
สมบูรณ์ ใบหน ้ายิมแย ้มมีเมตตา เป็ นทีเคารพศรัทธาของผู ้คนในแถบนัน ซึงนิยมมากราบไหว ้เพือขอพร
ในเรืองของสุขภาพและความเจ็บป่ วย เพราะเชือกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให ้หายจากความเจ็บไข ้
โดยเฉพาะอาการปวดเมือย ปวดเอว ปวดหลังหากเสร็จจากการสักการะพระธาตุ ไหว ้พระขอพรพระแอด
ึ คอ
เรียบร ้อยแล ้ว แถวบริเวณวัดยังมีตลาดตอนเย็น ทีชาวนครเรียกว่า หลาดหน้าพระธาตุซงก็
ื ตลาด
หน า้ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิห าร หรือ ถนนคนเดิน หน า้ วั ด พระมหาธาตุ ฯ ที อํ า เภอเมือ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

เย็ นร ับประทานอาหารเย็ น (มือที 3)หล ังอาหารเย็ นนําท่านเข้าทีพ ักแรม
ทีพ ัก: โรงแรมปุระนครหรือระด ับเทียบเท่าก ัน

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันทีสามว ัดยางใหญ่(ไหว้ตาพรานบุญ) - ว ัดเจดีย ์ ไอ้ไข่ – ขนอมแกรนด์แคนยอน –
สะพานไม้อา่ วเตล็ ด – พ ักสุราษฎร์เชา้ , เทียง,เย็ น
เชา้

บริการอาหารเชา้ (มือที 4)
นํ าท่านสู่ ว ัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนครเป็ นวัดร ้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชือ
“วัดคงคาล ้อม” ในอดีตชาวบ ้านทําไร่ยางขุดเจอชินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะ
หลวงพ่ อ วั ด ยางใหญ่ และด ้วยความโด่ ง ดั งของพรานบุญ ก็ ไ ด ้มีก ารบู รณะวั ด อีก จนเป็ นวั ด ทีสวยงาม
เหมือนในปั จจุบน
ั ไฮไลท์ของวัดนีคือ “ตาพรานบุญ” สิงศักดิสิทธิทีชาวปั กษ์ ใต ้นับถือ เชือกันว่าเป็ นสุด
ยอดของพรานทังปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง สว่ นใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภ ัย โชคลาภ
้ ากใครสมหวัง วิธแ
ให้มก
ี น
ิ มีใชห
ี ก ้บนคือนํ าปั จจัยถวายไปช่วยสร ้างวัดสร ้างโบสถ์ (ความเชือส่วนบุคคล)
** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว ้บูชาด ้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด
หากบนให ้บนด ้วย เหล ้าขาว 1 ขวด ผ ้าขาวม ้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ
หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด ้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึกรือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิรโิ ภคา
นะมาสะโย

่ ัดเจดียไ์ อ้ไข่(ตาไข่)จากเรืองราวทีรําลือถึงความศักดิสิทธิ ทีเมือขออะไรก็ได ้สมหวัง
นํ าท่านเดินทางสูว
ทุกอย่าง “ไอ้ไข่”รูปไม ้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตังอยูใ่ นศาลาในวัดเจดีย ์ สวมชุด
ลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ทีเชือกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิสิทธิทีสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนีจากศรัทธาทีเชือ
กันว่า “ขอได ้ ไหว ้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค ้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให ้มีโชคมีลาภในการ
เสียงดวงเล่นพนั น หรือขอให ้ช่วยเรียกคนมาซือของ หรือทํ า ยอดขายให ้ ได ้ตามเป้ า หรือของหายให ้
ช่วยหา หรือขอให ้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด ้วยสิงของทีผู ้เลือมใสศรัทธานํ ามาแก ้บน เช่น
รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต ้น ส่วนบริเวณทีให ้จุดประทัดก็มเี ศษประทัดกองสูงเป็ น
เนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาทีมีต่อไอ ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิจากผู ้ทีมาขอแล ้วได ้รับจากไอ ้
ไข่ ทุกวันผู ้คนต่างหลังไหลไปขอพรจากไอ ้ไข่เป็ นจํ านวนมาก ให ้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบาน
ศาลกล่าว จากรูปไม ้สลักไอ ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเชือส่วนบุคคล )
**TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ ว ัดเจดีย ์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ ไหว ้รับ แต่เมือสําเร็จให ้แก ้บน
ด ้วยของทีนํ ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั น ของทีชอบ : ขนมเปี ยะ, นํ าแดง, ชุดทหาร ตํ ารวจ,
ไก่ปน
ู ปั น, หนังสติก, ประทัด

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือที 5)

บ่าย

่ ําเภอขนอม นํ าท่านเดินทางสูส
่ ะพานไม้อา่ วเตล็ ด เป็ นสะพานไม ้ทีสร ้างยืนลงทะเล
นํ าท่านเดินทางสูอ
เพือทีท่าเรือขึนลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได ้อย่างสวยงามกลายเป็ นอีกหนึงจุด
ท่องเทียวทีมีนักท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่นหลังจากนันนํ าท่านไปถ่ายรูปสุดชิคเช็คอินที
ขนอมแกรนด์แคนยอน พืนทีบริเวณนีมีลักษณะเป็ นลานหินปูนและดินสีขาว ทีมีแท่งหินรูปร่างแปลกตา
ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติตงตระหง่
ั
านขึนมาโดดเด่นกลางแอ่งนํ าสีเขียวมรกตกลายเป็ นภาพทีแปลกตา
และดึงดูดนักท่องเทียวให ้ต ้องมาถ่ายรูปสวยๆกัน

เย็ น

ร ับประทานอาหารเย็ น(มือที 6)หลังทานอาหารนํ าท่านเข ้าทีพัก

ทีพ ัก: โรงแรมมาร์ลน
ิ สุราษฎร์ธานี

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ี อนร ัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานว ัดเขาพ ัง (ภูเขาห ัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา –
ว ันทีสเขื
ศาลพ่อตาหินชา้ ง - กรุงเทพฯ เชา้ , เทียง
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือที 7)
ื ยกดังเดิมว่า เขือนเชียวหลาน ซึงมีความโดดเด่นเลือง
นํ าท่านออกเดินทางสูเ่ ขือนร ัชชประภา มีชอเรี
ชือในเรืองของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว ้างใหญ่ ผืนป่ าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิง
กับ ความงามของภูเขาหินปูนและสายนํ าของทะเลสาบทีสวยใส จนทํ า ให ้ได ้รั บ ฉายาว่า เป็ น กุ ้ยหลิน
เมืองไทย เนืองจากมีหลายๆมุมทีมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล ้ายเมืองกุ ้ยหลินสถานทีท่องเทียวชือดังของ
ั จากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางสู่
เมือ งจีน นํ า ท่า นเทียวชมวิว ทิว ท ศ
ั น์เ หนือ เขือนถ่า ยรู ป ตามอ ธ
ั ยาศ ย
สะพานเเขวนเขาเทพพิท ักษ์ (หรือ ชือเดิมว่าสะพานแขวนเขาพั ง)เป็ นอีกจุดเช็ค อิน ทีแนะนํ าให ้มา
ถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของทีนีคือสะพานแขวนทีสามารถถ่ายรูปและเห็นพืนหลังเป็ นภูเขารูปหัวใจ

เทียง
บ่าย

ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือที 8)
ื
่ รุงเทพฯ ระหว่างทางให ้ท่านแวะซอของฝากของ
นํ าท่านเดินทางกลับสูก
ไข่เค็ ม อ.ไชยา และ แหล่ง
ื
ซอของฝาก
ศาลพ่อตาหินชา้ งจากนันเดินทางเดินทางกล ับกรุงเทพฯ(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1012 ชัวโมง)
***********************

ิ ธิเป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั
านน
ั โดยจ ัดสรรทีนงั
ตามลําด ับการจองพร้อมชําระเงิน
ื
มาตรการดูแลป้องก ันการติดเชอโควิ
ด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมก
ิ อ
่ นเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือภายในยานพาหนะ และภายในห ้องพัก
 โต๊ะอาหาร มีการจัดทีนังแบบเว ้นระยะห่าง ใช ้ช ้อนกลาง (Social Distancing)
 ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพือป้ องกันและยับยังการแพร่ระบาดของโควิด-19
 บริการหน ้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงือนไขการจอง
เอกสารทีประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ **
อ ัตราบริการนีรวม
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ 2ชัน
 ค่าบริการคนขับรถ และค่านํ ามัน
 ค่าทีพัก 2คืน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีระบุสําหรับนั กท่องเทียวไทย
 ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%
 เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยที
บริษัท ทํ า ไว ้ (ไม่ค รอบคลุม ถึง สุขภาพ การเจ็ บ ไข ้ได ้ป่ วย) ทั งนีย่อ มอยู่ใ นข ้อจํ า กัด ทีมีก ารตกลงไว ้กับ บริษัท
ประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
อ ัตรานีไม่รวม
 ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
 ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรัต ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล ้วแต่ความประทับใจ

เงือนไขการจอง
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน(การไม่ชาํ ระเงินค่า
ิ ธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
เดินทาง)
เงือนไขการยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 20 ท่าน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั ไม่อาจแก ้ไขได ้
 บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช ้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท ้วง คําสังของเจ ้าหน ้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน
่ อกเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย
การสูญหาย ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
 ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูต
่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ ามันที
ไม่คงที การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว ้
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

