
 

 

 

 

 

 



วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – สชิล – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่–  
                 ขนอม – จุดชมววิเนนิเทวดา เนนินางฟ้า – BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR – ถนนเลยีบชายทะเลเขาพลาย 
                 ด า  

 

 

03.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู2 - 3 เคานเ์ตอร์

ไทย เวยีตเจ็ท แอร ์THAI VIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

การเช็คอนิ และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

05.50 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช เทีย่วบนิที ่VZ336 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี  

07.05 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระทา่นท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นโกป้ี สาขา ควิคตูอน (1) 

 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) 

เดมิชื่อ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบ

ชิน้ส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้ง

เป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แตเ่นื่องดว้ยทีว่ัดมตีาพรานบุญ

วัดจงึโด่งดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและ

จังหวัดใกลเ้คียง จึงมีการบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบัน

โบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ 

“ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ที่นับถือของชาว

ภาคใต ้โดยเชือ่ว่าหากบูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมื่อใคร

ขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่

บรูณะตอ่ไป  

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทยีน 

1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 



 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยี  ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึง่มีต านานเด็กวัดที่ชื่อไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก์็ไมแ่ตกตา่งกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแตส่ิง่ทีแ่ปลก และเป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข่ มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายชัว่อายคุนวา่ 

สถานทีตั่ง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยดั์งสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธดุงคอ์ยูบ่รเิวณ

นั้น ส่วนไอไ้ข่นั้นเป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิย์ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถงึ

สถานทีด่ังกลา่วกลับพบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัติ

ดังกลา่ว 

 

การบูชาไอไ้ข ่ 1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 

จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวร้ับ 

        2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่

ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรือสิง่ที่รับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็นพันธ

สัญญากัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

        3. การถวายของปกตทิีไ่ม่ใช่การแกบ้น จุดธูป 3 

ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (2) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอขนอม อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วพักผ่อนสดุชลิอกี 

ถือไดว้่าอ าเภอท่องเที่ยวขึน้ชือ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนคร

อยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ตอ้งนึกถงึทีน่ี่  และขน

อมไม่ไดม้ีดีเพียงแค่เป็นอ าเภอตดิทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกนิ ที่

น่าสนใจอกีมากมาย  

 น าท่านสู ่BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตัง้อยู่ใน     ขนอมถอืเป็น

รา้นอาหารและเครื่องดื่มไฮไลท์ใหม่ของอ าเภอขนอมก็ว่าได ้สามารถให ้

ทา่นชมววิทะเล 3 ส ีของอา่วขนอม สัมผัสกลิน่อายทะเล และมจีุดถา่ยภาพ

หรอืโพสทา่สวยๆ หลากหลายจุด ทีเ่ดน่ตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์ของรา้น

คอื สะพานเหล็กแขวนสนี ้าเงนิ FORTUNE BRIDGE และสะพานแดงทีท่อด

ยาวใหไ้ดมุ้มทวิเขาและทอ้งทะเลไดอ้ย่างสวยงาม ทัง้นี้หลังจากรับประทานอาหารใหท้่านไดอ้สิระส าหรับเครือ่งดื่มและ

ของหวาน เพือ่อรรถรสใน 

                  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิเนนิเทวดา-นางฟ้า เป็นจุดชมววิขึน้ชือ่ทีเ่ห็นบรรยากาศแนวหาดทรายของขนอม 

เป็นชมวิวที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรธีรรมราช ภายในพืน้ทีไ่ดจ้ัดระเบยีงชมววิทีส่ามารถยนืชมววิของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขา

แบบกวา้งไกล  

  



 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเลยีบชายทะเล ใหอ้สิระทา่นถา่ยภาพ เพราะถนนเสน้นี้ถอืเป็นจุดไฮไลทท์ีใ่ครผ่านไป

ผ่านมาตอ้งเก็บภาพเป็นที่ระลกึเสมอ เสน้เขาพลายด า-อ่าวทอ้งหย ีทีเ่รยีกไดว้่าเป็นถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของฝ่ังอ่าว

ไทย มรีะยะทาง 8 กโิลเมตร เป็นถนนเลยีบชายทะเลทีช่ว่ยลดระยะเวลาการเดนิทางจาก อ าเภอสชิล ถงึ อ าเภอขนอม เมือ่

ขับรถก็จะไดเ้ห็นทัง้ววิธรรมชาตเิขยีวขจแีละววิชายทะเลสฟ้ีาครามตัดกันสวยงาม รวมถงึยังมจีุดชมววิชายทะเล ทีตั่ง้อยู่



ใกล ้ๆ  กับอทุยานแหง่ชาตหิาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้ถา้ขับรถมาแลว้เจอกับรูปป้ันชา้งพรายด าพรอ้มกับศาลา 2 หลัง จุดนี้

เป็นศาลาชมววิทีส่ามารถชมววิทะเลสดุขอบฟ้าไดแ้บบ 18 องศา บรเิวณอา่วทอ้งหย ีในเขตอทุยานแหง่ชาตหิาดขนอมหมู่

เกาะทะเลใต ้เป็นชายหาดแนวโคง้ ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหนิสวยงาม สามารถลงเล่นน ้าได ้และทางตอนใตข้องอ่าวมี

แนวปะการัง ดอกไมท้ะเล กัลปังหาทีอ่ดุมสมบรูณ์ จงึมฝูีงปลาชกุชมุ จัดวา่เป็นหนึง่ทัศนยภีาพทีน่่าสัมผัสของทะเลขนอม 

ค า่ อสิระอาหารค า่ 

พกัที ่ MANDY NOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง    บา้นครีวีง – สะพานบา้นครีวีง – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – สนามบนินครศรธีรรมราช –  
                 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ พเิศษ ติม่ซ า  (3) 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นครีวีง ไฮไลทค์อื สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ ถอืวา่เป็นทีท่ีม่อีากาศดี

ทีสุ่ดในประเทศไทย ใหท้่านไดสู้ดโอโซนบรสิุทธิใ์นเต็มปอด แลว้ดืม่ด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตทิีส่ะอาดตาอสิระใหท้่าน

โพสตท์า่ถา่ยรูปทีส่ าคัญจุดแรกส าหรับครีวีง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน ้า ไอหมอกฝน และสะพานปนูขา้มคลองทา่ด ีซึง่

เป็นจุดทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คอื คลองปง คลองทา่หา และคลองทา่ชาย  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร พเิศษ ขนมจนีน า้ยา (4) 

                    น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงที่คอยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่

อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสขีาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลัีกษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิัย เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอื



เป็นบรเิวณสีท่ศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพร

บันดาลเมอืง 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตุเจดยีซ์ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตทุีว่ัดแหง่นี้ถอืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้หม่ของธาตเุจดยี์

เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิุทธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไมไ่ดด้ถููกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยูก่ับเราเพือ่บังคับ

ใหเ้ราท าถกูตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การหม่ผา้บชูาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่

ท าบญุใหก้ับบรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เพราะเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็

คอืการ “ขอลกู” ซึง่เชือ่กันวา่ทา่นมเีมตตาบันดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีม่ลีกูยาก 

ความส าเร็จตามค าขอ 

 



 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช 

20.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิไทย เวยีตเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ335 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

*************************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 05 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

05 – 06 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

07 – 08 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

11 – 12 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

12 – 13 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

14 – 15 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

25 – 26 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

26 – 27 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 



02 – 03 ธนัวาคม 2564 7,999 1,000 

23 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 1,000 

 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2564* 
** ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวัได ้** 

 
 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ *  

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
ก าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  
 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ
อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่มไ่ดร้วมคา่สัมภาระ) 
  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 



2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางมากกว่า 15 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ อาท ิค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิ
ได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบิัตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 
 


