
 

 

 

 

 

 



วนัแรก       สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – สชิล – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– ขนอม   

                  – BLUE TERRACE CAFÉ – จดุชมววิเนนิเทวดา เนนินางฟ้า – ถนนเลยีบชายทะเลขนอม 
 

 

04.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์VIETJET 

AIR สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดการเช็คอนิ 

และมัคคเุทศกใ์หค้ําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีกํ่าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั) 

 

06.45 น.  นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช เทีย่วบนิที ่VZ370 (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี  

08.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระทา่นทําภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นโกป๊ี ควิคตูอน (1) 

 หลังจากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพราน

บุญ) เดมิชือ่ วดัคงคาลอ้ม แตเ่ดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้น

ขดุพบชิน้สว่นของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะ

และสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แตเ่นื่องดว้ยทีว่ัด

มีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทําใหเ้ป็นที่ศรัทธาของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวดัใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดให ้

สวยงาม ในปัจจุบันโบสถม์สีชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลัก

ของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่ง

ศักดิส์ทิธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต ้โดยเชือ่ว่าหากบูชา

แลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้ก ้

บนโดยการนําปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บรูณะตอ่ไป  

ในการบูชาขอพรตาพรานบญุ ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้ง

เตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภ

คา นะมาสะโย 



 นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยี ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึง่มีตํานานเด็กวัดที่ช ือ่ไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจติใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การทํามาคา้ขาย ทําใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ตอ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีรํ่่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วดัเจดยีก็์ไมแ่ตกตา่งกบัวดัทั่วๆ ไปในประเทศไทยแตส่ิง่ทีแ่ปลก และเป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเลา่สบืต่อกันมาหลายชัว่อายุคนว่า 

สถานทีต่ัง้วดัเจดยีปั์จจบุนันัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณ

นัน้ สว่นไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิย์ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถงึ

สถานทีด่งักลา่วกลบัพบวา่มทีรัพยส์มบตั ิและ ศาสนสถานทีส่ําคัญเป็นจํานวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัติ

ดงักลา่ว 

 

การบูชาไอไ้ข ่ 1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 

จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

        2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อสําเร็จ กล่าวแกบ้น 

แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหคํ้าพูดหรือสิง่ทีรั่บปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็น

พันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป” 

        3. การถวายของปกตทิีไ่ม่ใช่การแกบ้น จุดธูป 3 

ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 

 



 นําท่านเดนิทางสู ่อําเภอขนอม อกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วพักผ่อนสดุชลิอกี ถอืไดว้่าอําเภอท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของจังหวัด

นครศรธีรรมราช มาเมอืงนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ตอ้งนกึถงึทีน่ี ่ และขนอมไม่ไดม้ดีเีพยีงแค่

เป็นอําเภอตดิทะเล แตย่ังมจีดุแวะเทีย่ว แวะกนิ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้น Blue Terrace Café and Bar (2) 

บา่ย นําทา่นสู ่BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตัง้อยู่ใน     

ขนอมถือเป็นรา้นอาหารและเครื่องดื่มไฮไลท์ใหม่ของ

อําเภอขนอมก็ว่าได ้สามารถใหท้่านชมววิทะเล 3 ส ีของ

อา่วขนอม สมัผัสกลิน่อายทะเล และมจีุดถ่ายภาพหรือโพส

ทา่สวยๆ หลากหลายจุด ทีเ่ด่นตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์

ของร า้นคือ  สะพานเห ล็กแขวนสีน้ํ า เงิน  FORTUNE 

BRIDGE และสะพานแดงที่ทอดยาวใหไ้ดมุ้มทิวเขาและ

ทอ้งทะเลไดอ้ย่างสวยงาม ทัง้นี้หลังจากรับประทานอาหาร

ใหท้า่นไดอ้สิระสาํหรับเครือ่งดืม่และของหวาน เพือ่อรรถรส

ใน 

 

                  หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิเนนิเทวดา-นางฟ้า 

เป็นจุดชมววิขึน้ชือ่ทีเ่ห็นบรรยากาศแนวหาดทรายของขน

อม เป็นชมววิที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอําเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นทีไ่ดจ้ัดระเบยีงชมววิที่

สามารถยนืชมววิของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไม ้

และทวิเขาแบบกวา้งไกล  

  

 หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ถนนเลยีบชายทะเลขนอม 

ใหอ้สิระทา่นถ่ายภาพ เพราะถนนเสน้นี้ถอืเป็นจุดไฮไลทท์ี่

ใครผ่านไปผ่านมาตอ้งเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึเสมอ เสน้เขา

พลายดํา-อ่าวทอ้งหย ีทีเ่รียกไดว้่าเป็นถนนเสน้ทีส่วยงาม

ทีส่ดุของฝ่ังอา่วไทย มรีะยะทาง 8 กโิลเมตร เป็นถนนเลยีบ

ชายทะเลทีช่ว่ยลดระยะเวลาการเดนิทางจาก อําเภอสชิล ถงึ อําเภอขนอม เมือ่ขับรถก็จะไดเ้ห็นทัง้ววิธรรมชาตเิขยีวขจี

และววิชายทะเลสฟ้ีาครามตัดกันสวยงาม รวมถงึยังมจีุดชมววิชายทะเล ทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับอุทยานแห่งชาตหิาดขนอม-หมู่

เกาะทะเลใต ้ถา้ขบัรถมาแลว้เจอกับรูปปั้นชา้งพรายดําพรอ้มกับศาลา 2 หลัง จุดนี้เป็นศาลาชมววิทีส่ามารถชมววิทะเลสดุ

ขอบฟ้าไดแ้บบ 18 องศา บรเิวณอา่วทอ้งหย ีในเขตอทุยานแหง่ชาตหิาดขนอมหมูเ่กาะทะเลใต ้เป็นชายหาดแนวโคง้ ลาด

ลงสูท่ะเล สลับโขดหนิสวยงาม สามารถลงเลน่น้ําได ้และทางตอนใตข้องอา่วมแีนวปะการัง ดอกไมท้ะเล กัลปังหาทีอ่ดุม

สมบรูณ์ จงึมฝีงูปลาชกุชมุ จัดวา่เป็นหนึง่ทศันยภีาพทีน่่าสมัผัสของทะเลขนอม 



 

 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ 

พกัที ่ IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง    วดัพระธาตนุอ้ย – บา้นครีวีง – สะพานบา้นครีวีง – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – รา้นขายของ 

                 ฝาก – สนามบนินครศรธีรรมราช – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตนุอ้ย วดัชือ่ดงัอกีแหง่หนึง่ของจังหวดันครศรธีรรมราช วดัพระธาตนุอ้ยแห่งนี้ มพีระครูพศิษิฐ์

อรรถการ (พ่อท่านคลา้ย วาจา

สทิธิ์) เป็นอดีตเจา้อาวาส ที่นี่มี

ชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์ส ิทธิ ์

ภายในวัดมีเจดีย์สขีาวตัง้เด่นอยู่

กลางวัด ดา้นในเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเจดยีพ์ระสารีรกิธาตุและสรีระ

สังขารพ่อท่านคลา้ย และมีพระ

นอนองค์ใหญ่ ที่สวยงามอกีแห่ง

หนึง่ของภาคใต ้

 เมื่อมาาถงึวัดธาตุนอ้ยจะพบพระ

ธาตุ เจดีย์ทรงระฆั งค วํ่าสีขาว

ขนาดใหญ่ ซึง่ไดรู้ปแบบมาจาก

พระบรมธาตเุมอืงนครศรธีรรมราช 



เจดยีแ์บง่เป็นชัน้ๆ ทัง้หมด 3 ชัน้ ชัน้ 1 และชัน้สองประดษิฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ชัน้ทีส่ามนัน้มโีลงแกว้บรรจุ สรีระ

สงัขารทีไ่มเ่น่า ไมเ่ป่ือย ของพ่อทา่นคลา้ย วาจาสทิธิ ์ใหไ้ดก้ราบไหวน้อ้มระลกึถงึทา่น ชัน้นี้จะมจีติรกรรมฝาผนังสวยงาม

มากๆ อกีดว้ย 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นครีวีง ไฮไลทค์อื สะพานขา้มแมนํ่า้หมูบ่า้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ ถอืวา่เป็นทีท่ีม่อีากาศดี

ทีส่ดุในประเทศไทย ใหท้่านไดส้ดูโอโซนบรสิทุธิใ์นเต็มปอด แลว้ดืม่ดํา่กับบรรยากาศธรรมชาตทิีส่ะอาดตาอสิระใหท้่าน

โพสตท์า่ถา่ยรูปทีส่าํคญัจดุแรกสาํหรับครีวีง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน้ํา ไอหมอกฝน และสะพานปนูขา้มคลองทา่ด ีซึง่

เป็นจดุทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกนั คอื คลองปง คลองทา่หา และคลองทา่ชาย  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นบา้นขนมจนี ลานสกา (4) 

                    นําท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทกุท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากคําลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่

อยู่บนเสาสงูสดุของศาลหลักเมอืง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอื

เป็นบริเวณสีท่ศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพร

บนัดาลเมอืง 



 

 หลงัจากนัน้นําทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตเุจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสกัการะพระบรม

ธาตทุีว่ดัแหง่นีถ้อืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีนํ่ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตเุจดยี์

เปรยีบเสมอืนทํากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับ

ใหเ้ราทําถกูตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การหม่ผา้บชูาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่

ทําบญุใหก้บับรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดงัของภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซํีา, ขนมกง และขนมพอง 

 

นอกจากนีภ้ายในวดัยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม 

ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เพราะเชือ่กนัวา่พระแอดจะชว่ยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็

คอืการ “ขอลกู” ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ ีม่ลีกูยาก 

ความสาํเร็จตามคําขอ 

 



 

                  นําทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็มไชยา 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

 หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช 

20.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ335 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี 
 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ 

09 – 10 มกราคม 2564 5,999 1,000 

15 – 16 มกราคม 2564 5,999 1,000 

16 – 17 มกราคม 2564 5,999 1,000 

17 – 18 มกราคม 2564 5,999 1,000 

21 – 22 มกราคม 2564 5,999 1,000 

23 – 24 มกราคม 2564 5,999 1,000 

29 – 30 มกราคม 2564 5,999 1,000 



30 – 31 มกราคม 2564 5,999 1,000 

31 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 4,999 1,000 

06 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

07 – 08 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

12 – 13 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

13 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

14 – 15 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

19 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

20 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

21 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

06 – 07 มนีาคม 2564 6,999 1000 

07 – 08 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

12 – 13 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

13 – 14 มนีาคม 2564 6,999 1000 

14 – 15 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

19 – 20 มนีาคม 2564 4,999 1,000 

20 – 21 มนีาคม 2564 6,999 1000 

21 – 22 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

26 – 27 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

27 – 28 มนีาคม 2564 6,999 1000 

28 – 29 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

02 – 03 เมษายน 2564 7,999 1000 

03 – 04 เมษายน 2564 7,999 1000 

04 – 05 เมษายน 2564 7,999 1000 

09 – 10 เมษายน 2564 6,999 1000 

10 – 11 เมษายน 2564 9,999 1500 

11 – 12 เมษายน 2564 9,999 1500 

16 – 17 เมษายน 2564 6,999 1000 

17 – 18 เมษายน 2564 6,999 1000 



18 – 19 เมษายน 2564 6,999 1000 

23 – 24 เมษายน 2564 5,999 1,000 

24 – 25 เมษายน 2564 6,999 1000 

25 – 26 เมษายน 2564 5,999 1,000 

 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563* 
 
 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง เพิม่ 500 บาท และทางโรงแรมจะทําการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้  * 
 

** ราคาทวัรน์ีสํ้าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํา้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
กําหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สาํคญั 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เพิม่ 500 บาท/ทา่น เป็นการนอน

เตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่เตยีงบรกิารเตยีงเสรมิ เพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 3,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่

สํารองทีน่ ัง่ 



2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

 


