
                             

CODE: ITH81 นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธาน ี4วัน 2คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสอากาศดี ณ คีรีวง สายมูต้องไม่พลาดขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ 
ไหว้ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่  

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น  
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2  ร้านโกปี ๊– คีรีวง – วัดธาตุน้อย – ศาลหลักเมืองนคร – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร -  
พักเมืองนคร อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น  

3 วัดยางใหญ(่ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดียไ์อ้ไข่ – ขนอมแกรนด์แคนยอน – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – พักสุราษฎร์ 
อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น 

4 เขื่อนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา – ศาลพ่อตาหิน
ช้าง - กรุงเทพฯ  อาหารเช้า / เที่ยง 



                             

หมายเหตุ: ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เปน็ผู้จัดที่นัง่เท่านั้น 

  

วันแรก         จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

 
 

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ

สะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจล

แอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-

11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

วันที่สอง        ร้านโกปี๊ สาขาคิวคูตอน – คีรีวง – วัดธาตุน้อย – ศาลหลักเมืองนคร – วัดพระมหาธาตุ 

                     วรมหาวิหาร - พักเมืองนคร      เช้า, เที่ยง,เย็น 
 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นนำท่านนำท่าน
เดินทางสู่ ร้านโกปี๊ สาขาคิวคูตอน คิวคูตอนเป็นชื่อเมืองนครเมื่อยุคพันกว่าปีก่อน มีการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมอาคารแบบย้อนยคุ เช่น ชิโนโปรตุกีส ยโุรเปี้ยน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปและรับประทานอาหารเช้า 

   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1)  

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลาง

ขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิง

เขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า "บ้านขุนน้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้าน

คีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้า

หมู่บ้านคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point  แวะ Check In และโพสต์ท่าถ่ายรูป ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

4-7 กันยายน 63 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตุลาคม 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 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 
30 ธันวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 4,999 1,500 36 



                             

สายน้ำ  ไอหมอกฝน  และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี  ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  คลอง

ปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสบรรยากาศ

บริเวณสะพานปูน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  (ม้ือที่ 2)  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระ

ครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน 

ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะ

ให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดน

ใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อ

ท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ใน

องค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่า

แข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองกัน ศาลหลักเมือง

นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของ สนามหน้าเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้าย

ศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า 

วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช  พระบรมธาตุเจดีย์ 

เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ

เป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาให้เป็น

มรดกโลกอยู่ด้วย ในวัดพระธาตุ ยังมี พระแอด-พระพวย หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “พระปวด-หาย” ขอลูกได้ 

หายเจ็บป่วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน “วิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทอง

อร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในแถบนั้น ซึ่งนิยม

มากราบไหว้เพ่ือขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หาย

จากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสักการะพระธาตุ ไหว้พระขอ

พรพระแอด เรียบร้อยแล้ว แถวบริเวณวัดยังมีตลาดตอนเย็น ที่ชาวนครเรียกว่า หลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งก็คือ 

ตลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 

 
 
 
 
 
 

 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 3) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าที่พักแรม 

ที่พัก: โรงแรมปุระนครหรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สาม        วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – ขนอมแกรนด์แคนยอน –  

                     สะพานไม้อ่าวเตล็ด – พักสุราษฎร์  เช้า, เที่ยง,เย็น 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 4) 

 นำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคง

คาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัด

ยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์

ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้ว



                             

มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือ

นำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ (ความเชื่อส่วนบุคคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด หากบน

ให้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุก

อย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพราง

ทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่ อกันว่า “ขอได้ 

ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน 

หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้อง

ภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่น

ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อ

ไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็น

จำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อ

ส่วนบุคคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่

นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, 

หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 
 
 
 
 



                             

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 5)  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอขนอม นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพ่ือที่

ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มี

นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสุดชิคเช็คอินที่ ขนอมแกรนด์

แคนยอน  พ้ืนที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว ที่มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติตั่งตระหง่านขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียวมรกตกลายเป็นภาพที่แปลกตาและดึงดูดนักท่องเที่ยว

ให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 6) หลังทานอาหารนำท่านเข้าที่พัก 

ที่พัก: โรงแรมมาร์ลิน สุราษฎร์ธานี 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สี่            เขื่อนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา – 

                     ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ   เช้า, เที่ยง  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 7) 

นำท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อใน

เรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงาม

ของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบที่สวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมี

หลายๆมุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ายเมืองกุ้ยหลินสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน นำท่านเที่ยวชมวิว

ทิวทัศน์เหนือเขื่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือชื่อเดิม

ว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถ

ถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 8)  

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของ ไข่เค็ม อ.ไชยา และ แหล่งซื้อของ

ฝาก ศาลพ่อตาหินช้าง จากนั้นเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง)  
 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีนั่งเท่าน้ัน โดยจัดสรรท่ีนั่งตามลำดับการ

จองพร้อมชำระเงิน 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 



                             

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น 

• ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ทำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 
ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ 

•  
เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ 
หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 



                             

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่
คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 




