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BUS02S เที่ยวนคร นอนหลเีป๊ะ 
ขอพรไอ้ไข่ ด ำน ้ำหลเีป๊ะ 4 วนั 2 คืน 

วดัเจดย์ี ไอ้ไข่ วดัยำงใหญ่ ตำพรำนบุญ   หลเีป๊ะ   ด ำน ำ้ดูปะกำรัง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี   

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ  จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี  มีเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระก่อนกำรเดินทำง 

18.00 น. ออกเดินทำงสู่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยรถบัสปรับอำกำศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชม.) ใหท้่ำนได้
พกัผอ่นบนรถตำมอธัยำศยั zZzZzZzZ 

วันท่ีสอง จังหวัดนครศรีธรรมรำช – วัด เจดี ย์ (ไอ้ไข่) – วัดยำงใหญ่  (ตำพรำนบุญ) - วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร 
 ศำลหลกัเมืองนคร  

......... น. เดินทำงถึง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ยินดีตอ้นรับเขำ้สู่ เมืองคอน เป็นจงัหวดัในประเทศไทย มีประชำกรมำกท่ีสุดใน
ภำคใตแ้ละมีขนำดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของภำคใต้ (รองจำกสุรำษฎร์ธำนี) เป็นจงัหวดัท่ีมีอ ำเภอมำกท่ีสุดใน
ภำคใต ้ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัท่ีอยู่ติดกนัไดแ้ก่ สงขลำ พทัลุง ตรัง กระบ่ี และสุ
รำษฎร์ธำนี แวะจุดพกัรถใหท้่ำนท ำธุระส่วนตวั 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบ SET BOX 
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย์ จำกเร่ืองรำวท่ีร ่ ำลือถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้

สมหวงัทุกอย่ำง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชำยอำยุประมำณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่
ในศำลำในวัดเจดีย์ สวมชุดลำยพรำงทหำรสวมแว่นตำด ำ ท่ีเช่ือกนัว่ำเป็นวิญญำณ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจำกศรัทธำท่ีเช่ือกนัว่ำ “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพำะ
โชคลำภ และกำรคำ้ขำย บนบำนศำลกล่ำว ขอให้มีโชคมีลำภในกำรเส่ียงดวงเล่น
พนนั หรือขอใหช่้วยเรียกคนมำซ้ือของ หรือท ำยอดขำยให ้ ไดต้ำมเป้ำ หรือของหำย
ให้ช่วยหำ หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั ภำยในวดัเจดีย์เต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใส
ศรัทธำน ำมำแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหำร หนังสต๊ิก ของเล่นต่ำง ๆ เป็นตน้ ส่วน
บริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขำย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธำท่ีมีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึง
ผลสัมฤทธ์ิจำกผูท่ี้มำขอแลว้ไดรั้บจำกไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่ำงหลัง่ไหลไปขอพรจำกไอไ้ข่เป็นจ ำนวนมำก ให้ท่ำนกรำบ
ขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ำว จำกรูปไม้สลกัไอ้ไข่ ตำมอธัยำศยั    

 **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   กำรบูชำ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชำบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส ำเร็จให้แก้บนด้วยของท่ีน ำมำบน
และจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่ำนั้น    ของท่ีชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้ำแดง, ชุดทหำร ต ำรวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดยำงใหญ่ ต.ท่ำศำลำ แต่เดิมเป็นวดัร้ำงเก่ำแก่สมยัโบรำณ 
เดิมช่ือวดัคงคำลอ้ม ในอดีตชำวบำ้นท ำไร่ยำงขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือ
หลวงพ่อพระประธำน จึงได้ท ำกำรบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงำมดังใน
ปัจจุบนั ส ำหรับควำมโด่งดงัของวดัยำงใหญ่คือ “ตำพรำนบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีชำวปักษใ์ตน้ับถือ เช่ือกนัว่ำเป็นสุดยอดของพรำนทั้งปวง บูชำแลว้มีโชค
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ลำภ เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีไดม้ำกรำบไหวข้อพร เร่ืองควำมปลอดภยั มีโชคมีลำภ หำกใครสมหวงัแลว้ ก็มำ
แก้บนโดยกำรน ำปัจจยัมำช่วยสร้ำงโบสถ์ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ตัวเมืองนครศรีธรรมรำชระหว่ำงทำงชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมเพลินตำ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ตวัเมืองนคร สู่ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร  
เดิม เรียกว่ำ วัดพระบรมธำตุ  พระอำรำมหลวงชั้ น เอกชนิด
วรมหำวิหำร โบรำณสถำนศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคำรพนับถือของชำวเมือง
นครศรีธรรมรำชตลอดจนพุทธศำสนิกชนทั้งหลำย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมรำชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยคือ พระบรมธำตุ
เจดีย์ ท่ีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ  เป็นเจดีย์
สถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำ ทรงระฆังคว  ่ำ ปำกระฆังติดกับพื้น
ก ำแพงแกว้  มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์้มดว้ยทองค ำแท้ ควำมมหัศจรรยอี์กอย่ำงหน่ึงขององค์พระบรมธำตุคือ องค์พระ
ธำตุจะไม่มีเงำทอดลงพื้นไม่วำ่แสงอำทิตยจ์ะส่องกระทบไปทำงใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหำค ำตอบได ้ควำมมหศัจรรยน้ี์เอง 
จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีห้ำมพลำดในกำรมำกรำบสักกำระนอกจำกพระบรมธำตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดั
พระมหำธำตุวรมหำวิหำรแห่งน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรมีบุตร มีบุตรยำก ตอ้งมำกรำบไหวเ้ลยก็คือ  
พระกัจจำยนะ  หรือ พระแอด  ประดิษฐำนอยู่ใน วิหำรพระมหำกัจจำยนะ เป็น
พระพุทธรูปสีทองอร่ำม ลกัษณะรูปร่ำงอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ำยิ้มแยม้มีเมตตำ 
ผูค้นนิยมมำกรำบไหวข้อพรเร่ืองสุขภำพและควำมเจ็บป่วย เช่ือกนัว่ำพระแอดจะช่วย
ดลบนัดำลให้หำยจำกควำมเจ็บไข ้โดยเฉพำะอำกำรปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั อีก
หน่ึงอภินิหำรของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ กำรขอบุตร เช่ือกันว่ำท่ำนมีเมตตำ
บนัดำลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตรยำก เม่ือมีบุตรส ำเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ำรูปทำรกมำถวำย 
เพื่อเป็นกำรแกบ้นและเหมือนเป็นกำรฝำกฝังให้พระแอดช่วยคุม้ครองดูแลให้อยู่รอด
ปลอดภยัจำกอนัตรำยต่ำง ๆ  
**TIP ไหว้ขอลูกกบัพระกจัจำยนะ  “ขออ ำนำจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดำลควำมคิดของขำ้ฯ มีช่ือวำ่…. 
บดัน้ี ขำ้ฯ ตอ้งกำรมีลูก เทพเทวำใดจะมำเกิดกบัขำ้ฯ หรือเทพเทวำใดจะช่วยหำเทวดำมำเกิดกบัขำ้ฯ ขำ้ฯ จะท ำบุญ
อุทิศให ้เตรียมรับบุญจำกขำ้ได”้ 

จำกนั้น น ำท่ำนสักกำระ ศำลหลกัเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองท่ีคอยปกปักรักษำบำ้นเมืองให้พน้จำกภยัอนัตรำยต่ำงๆ 
ทุกท่ำนคงเคยรับรู้ถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิของศำลหลกัเมืองจำกค ำ
ร ่ำลือมำกมำย ผ่ำนองคจ์ตุคำมรำมเทพเทวดำรักษำเมือง ซ่ึงอยู่
บนเสำสูงสุดของศำลหลกัเมือง อำคำรสีขำวท่ีออกแบบอย่ำง
งดงำมประกอบด้วยอำคำรทั้ งหมด  4  หลัง  หลังกลำง
ประดิษฐำนศำลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคลำ้ยศิลปะ



 

BUS02S เที่ยวนคร นอนหลีเป๊ะ ขอพรไอไ้ข่ ด ำน ้ำหลีเป๊ะ 4 วนั 2 คืน                 หนา้ 4 

ศรีวิชยั เรียกทรงเหมรำชลีลำ อำคำรหลงัเล็กทั้ง 4 หลงั ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกวำ่ศำลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระ
เส้ือเมือง ศำลพระทรงเมือง ศำลพระพรหมเมืองและศำลพรบนัดำลเมือง  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม SP&K หรือเทียบเท่ำ  
(หมำยเหต ุ: โรงแรมไม่มีบริกำรห้องพกัแบบ 3 ท่ำน จึงแนะน ำให้ลูกค้ำท่ำนท่ี 3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 

วันท่ีสำม นครศรีธรรมรำช – ท่ำเรือปำกบำรำ จังหวัด สตูล – นั่งเรือ PRIVATE  SPEED  BOAT เกำะหลเีป๊ะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

06.00 น. สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออก เดินทำงสู่ ท่ำเรือปำกบำรำ อ ำเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชม.) 
ใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นบนรถจนเดินทำงถึงท่ำเรือ 

10.00 น. ถึง ท่ำเรือปำกบำรำ จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกำะหลีเป๊ะ  
 ลงเรือ PRIVATE  SPEED  BOAT สู่   เกำะหลีเป๊ะ จ.สตูล  เกำะหลี

เป๊ะ หรือ เกำะลีเป๊ะ เป็นเกำะกลำงทะเลอยู่ในเขตจงัหวดัสตูล อยูท่ำงตอน
ใต้ของเกำะอำดัง ห่ำงจำกแผ่นดินของจังหวดัสตูล 85 กิโลเมตร เขต
อ ำนำจกำรควบคุมของอุทยำนแห่งชำติหมู่ เกำะตะรุเตำในจังหวัด
สตูล เป็นชำยหำดบนเกำะท่ีอุดมไปด้วยท้องทะเลท่ีสดใสสะอำด สวยงำม เป็นเกำะท่ีเงียบสงบ และมีน ้ ำท่ีต้ืน
เขิน เกำะหลีเป๊ะ หมำยถึง เกำะท่ีรำบเรียบคลำ้ยกระดำษ ซ่ึงมีท่ีมำจำกภำษำทอ้งถ่ินชำวน ้ ำหรือชำวเล(ชนเผ่ำอุรักลำ
โวย้)บนเกำะซ่ึงส่วนใหญ่ท ำอำชีพประมงรอบเกำะเต็มไปดว้ยป่ำปะกำรังอนัสมบูรณ์มีเวิง้อ่ำวท่ีสวยงำมหำดทรำยขำว
ละเอียด เกำะหลีเป๊ะและหมู่เกำะใกลเ้คียงมีควำมงดงำมทำงทะเลมำก   จนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำมลัดีฟส์เมืองไทย  
เกำะหลีเป๊ะ มีชำยหำดท่ีส ำคัญ ๆ อยู่ 4 หำด ได้แก่ หำดพัทยำ ซ่ึงอยู่ทำงตอนใต้ของเกำะหลีเป๊ะ เป็นเกำะท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมเดินทำงไปมำกท่ีสุด หำดซันไรท์ อยู่ทำงทิศตะวนัออกของเกำะหลีเป๊ะ ใกล ้ๆ กบัหมู่บำ้นชำวเล 
หำดคำร์มำ อยู่ทำงตอนเหนือ ซ่ึงหันหน้ำเขำ้กบัเกำะอำดงั หำดซันเซ็ท อยู่
ทำงทิศตะวนัตก ซ่ึงหันหน้ำเขำ้รับแสงของพระอำทิตย ์ตำมช่ือของหำด 
เกำะหลีเป๊ะ เป็นเกำะท่ีมีควำมกวำ้งระหว่ำงหัวเกำะไปถึงทำ้ยเกำะประมำณ 
3 กิโลเมตร จดัเป็นเกำะขนำดเล็ก ถือเป็นเกำะท่ีอยู่ทำ้ยสุดทำงตอนใตข้อง
ทะเลอนัดำมนัของไทย เน่ืองจำกพื้นท่ีถดัไปคือทะเลสำกลท่ีเช่ือมกบัทะเล
ของประเทศเพื่อนบำ้น คือ มำเลเซีย 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  แบบกล่อง  (SET BOX) 

 ❖  ด ำน ้ำชมปะกำรัง ใกล้ชิดปลำทะเล   ☞  เกำะอำดัง  ค  ำว่ำ 
“อำดงั” มำจำกค ำเดิมในภำษำมลำยูว่ำ  “อุดงั”  มีควำมหมำยว่ำ 
“กุง้” เพรำะบริเวณน้ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยกุง้ทะเลมีเน้ือท่ีเกำะ
ประมำณ 30 ตำรำงกิโลเมตร เป็นเกำะกลำงทะเลอนัดำมนั เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

BUS02S เที่ยวนคร นอนหลีเป๊ะ ขอพรไอไ้ข่ ด ำน ้ำหลีเป๊ะ 4 วนั 2 คืน                 หนา้ 5 

เกำะท่ีมีควำมใหญ่เป็นอนัดับท่ีสองรองจำกเกำะตะรุเตำ เกำะน้ีมีหำดทรำยละเอียดสวยงำม  รอบเกำะมีเกำะเล็กๆ 
หลำยเกำะ เช่น เกำะหลีเป๊ะ เกำะดง เกำะหินงำม และเกำะยำง   เป็นเกำะท่ีเหมำะส ำหรับกำรด ำน ้ ำ ภูมิประเทศ
โดยทัว่ไปเป็นภูเขำสูง มีระบบนิเวศป่ำท่ีสมบูรณ์ เกำะอำดงัเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีควำมสมบูรณ์ไม่อนุญำตสร้ำงส่ิง
ปลูกสร้ำงถำวรภำยในเกำะ เกำะอำดงัมีควำมสงบ สะอำดและเป็นสถำนท่ีตั้งของหน่วยพิทกัษ์อุทยำนแห่งชำติหมู่
เกำะตะรุเตำ บนเกำะไม่มีท่ีพกัของเอกชนให้บริกำร จะมีก็แต่บำ้นพกัของหน่วยพิทกัษอุ์ทยำนฯ และจุดให้กำงเต็นท ์
ผูท่ี้จะมำท่องเท่ียวจึงมกัจะไปพกัคำ้งแรมบนเกำะหลีเป๊ะท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนัมำกกว่ำ  มีน ้ ำตกอยู่ 2 แห่งบนเกำะ ทำงทิศ
ตะวนัออกของเกำะเป็นหำดทรำยขำวยำวรำว 200 เมตร ในน ้ ำเตม็ไปดว้ยปะกำรังโขดและปะกำรังชนิดอ่ืน ๆ รวมถึง
สัตวท์ะเลต่ำง ๆ ท่ีอำศยัตำมแนวปะกำรัง เช่น ดำวทะเล, เม่นทะเล, ปลำสลิดหิน, ปลำขี้ตงัเบ็ด, ปลำนกแกว้  ให้ท่ำน
ได้อิสระด ำน ้ำเล่นชมปะกำรัง สัตว์ทะเลต่ำงๆ สัมผัสควำมงดงำมของธรรมชำติเล่นน ้ำทะเลใสบริสุทธิ์ ตำมอัธยำศัย 
จนถึงเวลำอันสมควร (หมำยเหตุ : ไม่รวมค่ำอุปกรณ์ด ำน ้ำ สน็อกเก้ิล SNORKEL ค่ำใชจ่้ำยท่ำนละ 1,000 บำท และมี
ค่ำมดัจ ำอุปกรณ์อีก 1,000 บำท)   (จุดด ำน ้ำโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของสภำพ
อำกำศและประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นผู้ก ำหนด เพ่ือควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็นส ำคัญ หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ือต่อ
กำรด ำน ้ำทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำใช้จ่ำยทุกกรณีเน่ืองจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับตัวแทนแล้ว
ท้ังส้ิน) 

เย็น  น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะหลเีป๊ะ ถึงท่ำเทียบเรือของท่ีพกั 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม บันดำหยำ รีสอร์ท หรือเทียบเท่ำ 
** อสิระพกัผ่อน เดินเล่นชำยหำด เล่นน ้ำ หรือท ำกจิกรรมของทำงรีสอร์ทท่ีจัดไว้เพ่ือนักท่องเท่ียวตำมอธัยำศัย ** 
 อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย   แนะน ำ!!  ถนนคนเดินเกำะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ะเปิด 
18.00-24.00 น.ของทุกวนั แหล่งรวมนักท่องเท่ียว ร้ำนเส้ือผำ้ บำร์ มีร้ำนอำหำรให้เลือกกินหลำกหลำยแบบ อำหำร
ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ต ์ส้มต ำ ซีฟู๊ ด ของหวำน ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนขำยทริปด ำน ้ ำ ร้ำนขำยของท่ีระลึก เช่น กระเป๋ำ ผำ้
ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยงัมีร้ำนสะดวกซ้ืออีกดว้ย.  
 

วันท่ีส่ี เกำะหลเีป๊ะ - นั่งเรือ PRIVATE  SPEED  BOAT สู่ท่ำเรือปำกบำรำ – เดินทำงกลบักรุงเทพ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
09.00 น. ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่ำเรือปำกบำรำ  พร้อมชมวิวท่ีสวยงำมของทะเลอนัดำมนั .... 
10.30 น. ถึง ท่ำเรือปำกบำรำ    

 เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 

......... น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอำกำศ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 13-14 ชม.) ให้ท่ำนไดพ้กัผอ่นบนรถ ชมวิว
สองขำ้งทำง  อสิระอำหำรเย็น ระหว่ำงทำงกลบักรุงเทพฯ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือของฝำกของท่ีระลึก. 

23.30 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ ป๊ัมน ้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี  โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ... 
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หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

อตัรำค่ำบริกำร 

วันเดินทำง รำคำ/ท่ำน (พกัห้องละ 2 ท่ำน) พกัเดี่ยว 

12 – 15 เมษำยน 2564 6,999 + 3,500 

13 – 16 เมษำยน 2564 6,999 + 3,500 

14 – 17 เมษำยน 2564 6,999 + 3,500 
 

* ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่ำนละ  500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน   ช ำระได้ท่ีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทำง * 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่ำรถบสัปรับอำกำศไป-กลบั และน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ      
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำนเท่ำนั้น เดินทำง 3 ท่ำน แนะน ำซ้ือพกัเด่ียวเพิ่ม  
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ  
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร    
 ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 500,000 - 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด 
ค่ำมินิบำร์ในหอ้ง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัร์ก่อน
กำรใชบ้ริกำร) 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500  บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน  
 กรณีเด็กท่ีมีอำยุ 0 - 2 ปี(Infant) ช ำระค่ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่ำทิปมัคคุเทศก์และ
คนขับรถ  
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
ในกำรจองทวัร์กรุณำ ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน หลงัจำกท ำกำรจองทวัร์ 3 วนั  หำก
ไม่ช ำระตำมท่ีบริษทัก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่ำนช ำระเงิน
ค่ำทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทำงบริษทัฯถือวำ่ท่ำนยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 
 

กำรยกเลกิ 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์นี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช ำระเงินแลว้  ไม่สำมำรถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทำง,ขอ
คืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่
เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืนไม่วำ่กรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกว่ำ 25 ท่ำน รำคำและ

รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
3. รำยกำรท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำก  ภยัธรรมชำติ เช่น พำยุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, 
กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกกำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อ
จลำจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ จะไม่มีกำรคืน
เงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดย
ไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

7. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, 
ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแลว้ 
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8. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 

10. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


