
 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ   

19.00 น. พรอ้มกัน ณ สถานขีนสง่สายใตใ้หม่ ตลิง่ชนั โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และ

มัคคุเทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

20.00 น.  ท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง 25 นาท)ี  

 

วนัทีส่อง  นครศรีธรรมราช – วดัเจดีย ์(ไอ้ไข่) – วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัมหาธาตุ

วรมหาวหิาร 

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช มเีวลาใหท้่านท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (1) 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดยี  ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึง่มีต านานเด็กวัดที่ชื่อไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ต่อวัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก์็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ทีแ่ปลก และเป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถือ ของชาวบา้นในละแวกนั้นและผูค้นทั่วสาระทศิ คือ ไอไ้ข ่มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า 

สถานที่ตัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณ

นั้น ส่วนไอไ้ข่นั้นเป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษยซ์ึง่ติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึง

สถานทีด่ังกล่าวกลับพบว่ามทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัติ

ดังกล่าว 

การบูชาไอไ้ข ่

1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธษิฐานบูชาขอไดไ้หวรั้บ 

2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ตอ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืสิง่ที่

รับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ช่การแกบ้น จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 



 

จากนั้นท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขดุพบชิน้สว่น

ของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยทีวั่ดมตีาพรานบุญวัดจงึ

โด่งดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบันโบสถม์ี

สชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถอืว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่นับถอืของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่ว่าหากบูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บูรณะต่อไป  
 

 

 

 



การบูชาขอพรตาพรานบุญ 

ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรียมหากมกีารบนบานศาลกล่าว

ดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะ

วะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชัยยะ 

ชัยยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่

อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยศลิปะศรีวชัิย เรยีกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถือ

เป็นบรเิวณสี่ทิศ เรยีกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพร

บันดาลเมอืง 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการ วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร แต่เดมิมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถึงปัจจุบัน 

พระบรมธาตุเจดียซ์ึง่ดา้นในมีพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตุที่วัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถงึ มีเทศกาลส าคัญใน วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา วันอาสฬหบูชา ประเพณีดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้

ธาตุ ซึง่ผา้ทีน่ ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตุเจดียเ์ปรยีบเสมือนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือ



หัวเพื่อไม่ไดดู้ถูกเหยียดหยาม ใหม้ีศีลธรรมอยู่กับเราเพื่อบังคับใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศีลธรรม และคนใตถ้ือว่าการห่มผา้

บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชีวติ ประเพณีบุญเดือนสบิเพื่อท าบุญใหก้ับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชื่อดังของ

ภาคใต ้5 อย่าง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 

 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น

สมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของผูค้นในแถบนั้น ซึง่นิยมมากราบไหว ้

เพื่อขอพรในเรือ่งของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให ้

หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดที่เป็นประจักษ์ก็คอืการ “ขอลูก” ซึง่

เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลลูกใหแ้กผู่ท้ีม่ลีูกยาก ความส าเร็จตามค าขอ 

 

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั   

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ขนอม – จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า – สะพานไมอ้า่วเตล็ด – ลอ่งเรอืชมปลาโลมาสชีมพู – วดัพระบรมธาตุ

ไชยาวรมหาวหิาร – กรุงเทพฯ   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (3) 

 



น าท่านเดนิทางสู ่ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิมทีี่พักสวยๆ รา้นอาหารทะเลสดๆ รวมถงึรา้น

คาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ  ท าใหอ้ าเภอขนอม มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิดว้ยระยะทางที่

ไม่ไกลจากท่าเรอืทีส่ามารถไปขึน้เรอืเพือ่ไปเกาะสมุยได ้รวมถงึเป็นทีเ่ทีย่วทีส่งบ เหมาะแกก่ารมาพักผ่อน  

 หลังจากนั้นน าท่านสู่ จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า เดิมทีเป็นเพียงพื้นที่ดนิว่างเปล่า ของคุณอานนท์ โสมปาล์ม 

ต่อมาคุณอานนทก์็ไดป้รับปรุง และตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ ใหม้ีววิทวิทัศน์ที่สวยงามขึน้ จนกลายมาเป็น จุดชมววิเนินเทวดา – 

เนินนางฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายในพื้นที่ไดจ้ัดระเบียงชมววิที่สามารถยืนชมววิ

ของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมอ้่าวเตล็ด ตัง้อยู่ทีอ่่าวเตล็ด จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยื่นลงไปใน

ทะเลเพื่อใชเ้ป็นท่าเรือขึน้ลงของชาวประมงและใชส้ าหรับลงเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสชีมพู น าท่าน ล่องเรอืชมความ

นา่รกัของปลาโลมาสชีมพู ซึง่มีอาศัยอยู่ประมาณ 50 ตัว และจะอาศัยอยู่ในบรเิวณปากน ้าทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ ซึง่จะมี

ใหเ้ห็นมากทีอ่า่วแห่งนี้ 

หมายเหตุ : การล่องเรอืชมปลาโลสชีมพู ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไม่

สามารถล่องเรอื หรอืปลาโลมาไม่ออกมาใหช้ม โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ ์งดคนืเงนิค่าใชจ้า่ยในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระบรมธาตุไชยาวรมหาวหิาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศลิปกรรมสมัยศรีวชัิยไดอ้ย่าง



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

 ้
 ้  
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  ้  

สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยา จงึเปรียบเป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของชาวไชยาและจังหวัดสุราษฎรธ์านี  จากนัน้น าท่านแวะซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวัน ฯลฯ 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ    

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยะมหาราช) 
3,599 1,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 3,599 1,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
3,599 1,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563  

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
3,599 1,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
3,599 1,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
4,599 2,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 25 ท่าน ตอ่ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ี่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 


