
 

 

 

 

 

 



วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินครศรธีรรมราช – ขนอม – แกรนดแ์คนยอน ขนอม – สะพานไมอ้า่วเตล็ด –  
                 สชิล – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) 

 

 

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

AIR สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดการเช็คอนิ 

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 บรกิารอาหารเชา้ ณ โกป๊ี สาขาควิคตูอน  (1) 

 น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอขนอม อกีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชลิอกี ถือไดว้่าอ าเภอท่องเที่ยวขึน้ชือ่ของจังหวัด

นครศรธีรรมราช มาเมอืงนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ตอ้งนกึถงึทีน่ี่  และขนอมไมไ่ดม้ดีเีพยีงแค่

เป็นอ าเภอตดิทะเล แตย่ังมจีุดแวะเทีย่ว แวะกนิ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน ขนอม มพีืน่ทีโ่ดยรอบมลัีกษณะเป็นลานหนิและดนิสขีาว มแีทง่หนิรูปร่าง

แปลกตาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิพรอ้มกับมแีอ่งน ้าสเีขยีว ท าใหผู้ท้ีผ่่านไปมาในเสน้ทางนี้นยิมแวะมาถ่ายภาพ รวมไป

ถงึมมีมุตา่งๆ ทีแ่ปลกใหม ่สถานทีเ่เหง่นี้โอบลอ้มดว้ยภเูขาหนิมสีเีทา กร่อนตามธรรมชาตเิป็นริว้ลายทีส่วยงาม รวมไปถงึมี

สระน ้าเล็กๆ ทีม่เีเทง่หนิโผลข่ึน้มาตรงกลาง สรา้งความโดดเดน่กับสถานทีน่ี่เป็นอยา่งมาก  

 



 

  

 น าท่านเดินทางสู่ สะพานไมอ้่าวเตล็ด ตัง้อยู่ที่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท้ี่สรา้งยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึน้ลงของ

ชาวประมงและส าหรับลงเรอืไปชมปลาโลมา สามารถชมววิทวิทัศนร์อบอ่าวไดอ้ยา่งสวยงาม กลายเป็นอกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่ว

น่าสนใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อยๆ นอกจากนี้บริเวณอ่าวเตล็ดยังมีใหบ้รกิารล่องเรือชม

ปลาโลมาสชีม และเขาหนิพับผา้อกีดว้ย อ่าวเตล็ด เป็นอ่าวทีอ่ยู่เหนือสดุของอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช ตดิกับ

อ าเภอดอนสัก สรุาษฎรธ์านี พืน้ทีอ่า่วสว่นนี้เป็นสว่นพืน้ทีท่างทะเลตอนเหนือสดุของอ าเภอขนอม ตดิตอ่กับอ าเภอดอนสัก 

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี เป็นอา่วทีส่ามารถพบเห็นปลาโลมาสชีมพู ทีนั่กทอ่งเทีย่วชอบมาเยีย่มชม อา่วเตล็ดเป็นอ่าวทีถู่กโอบ

ลอ้มดว้ยภูเขาและเกาะต่างๆเชน่ เขาหลักซอ เขาพับผา้ เขาหัวชา้ง เกาะถ ้า เกาะ ท่าไร่ ฯลฯ บรเิวณเขาหลักซอเมือ่เวลา

น ้าขึน้ ปลาโลมาสชีมพูมักโดดขึน้เหนือน ้าโชวตั์วใหเ้ห็นบอ่ยๆ 

 



 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเลยีบชายทะเล เสน้เขาพลายด า-อ่าวทอ้งหย ีทีเ่รยีกไดว้า่เป็นถนนเสน้ทีส่วยงามที่สดุ

ของฝ่ังอา่วไทย มรีะยะทาง 8 กโิลเมตร เป็นถนนเลยีบชายทะเลทีช่ว่ยลดระยะเวลาการเดนิทางจาก อ าเภอสชิล ถงึ อ าเภอ

ขนอม เมือ่ขับรถก็จะไดเ้ห็นทัง้ววิธรรมชาตเิขยีวขจแีละววิชายทะเลสฟ้ีาครามตัดกันสวยงาม รวมถงึยังมจุีดชมววิชายทะเล 

ทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับอุทยานแห่งชาตหิาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้ถา้ขับรถมาแลว้เจอกับรูปป้ันชา้งพรายด าพรอ้มกับศาลา 2 

หลัง จุดนี้เป็นศาลาชมววิทีส่ามารถชมววิทะเลสดุขอบฟ้าไดแ้บบ 18 องศา บรเิวณอา่วทอ้งหย ีในเขตอทุยานแหง่ชาตหิาด

ขนอมหมู่เกาะทะเลใต ้เป็นชายหาดแนวโคง้ ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหนิสวยงาม สามารถลงเล่นน ้าได ้และทางตอนใต ้

ของอ่าวมีแนวปะการัง ดอกไมท้ะเล กัลปังหาที่อุดมสมบูรณ์ จงึมฝีูงปลาชุกชุม จัดว่าเป็นหนึ่งทัศนยภีาพที่น่าสัมผัสของ

ทะเลขนอม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนอมซฟู้ีด (2) 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดยี ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึง่มีต านานเด็กวัดที่ชื่อไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก็์ไมแ่ตกต่างกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ทีแ่ปลก และเป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข่ มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า 

สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่ก่อนไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยดั์งสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธดุงคอ์ยู่บรเิวณ



นัน้ ส่วนไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิย์ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถงึ

สถานทีดั่งกล่าวกลับพบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัติ

ดังกลา่ว 

 

 

การบชูาไอไ้ข ่1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติ

อธฐิานบชูาขอไดไ้หวร้ับ 

      2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่

ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืสิง่ทีร่ับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญา

กัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

      3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จุดธปู 3 ดอก ตัง้

นะโม 3 จบ 

 

 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบ

ชิน้สว่นของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยทีวั่ดมตีาพรานบุญ

วัดจงึโดง่ดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบันโบสถ์

มสีชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ ่คอื “ตาพรานบญุ” ถอืวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่

วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บรูณะตอ่ไป  



 

 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลู

ยาสูบ 1 ชุด สิง่ที่ตอ้งเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวดว้ย เหลา้ขาว 1 

ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะ

โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ 

อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 

 

  

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ 

พกัที ่ IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีส่อง    ศาลหลกัเมอืง – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – บา้นครีวีง – สะพานบา้นครีวีง – รา้นขายของฝาก – สนามบนิ 
                 นครศรธีรรมราช – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (3) 

 น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ ทกุ

ทา่นคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผา่นองคจ์ตคุามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่อยูบ่น

เสาสงูสดุของศาลหลักเมอืง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลางประดษิฐาน

ศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลัีกษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิัย เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอืเป็นบรเิวณสี่

ทศิ เรยีกวา่ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบันดาลเมอืง 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตุเจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตทุีวั่ดแหง่นี้ถอืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้หม่ของธาตเุจดยี์

เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับ

ใหเ้ราท าถกูตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การหม่ผา้บูชาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่

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



 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็

คอืการ “ขอลูก” ซึง่เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีม่ลีกูยาก 

ความส าเร็จตามค าขอ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีเมอืงคอนรมิคลอง (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นครีวีง ไฮไลทค์อื สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ ถอืวา่เป็นทีท่ีม่อีากาศดี

ทีส่ดุในประเทศไทย ใหท้่านไดส้ดูโอโซนบรสิุทธิใ์นเต็มปอด แลว้ดืม่ด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตทิี่สะอาดตาอสิระใหท้่าน

โพสตท์า่ถา่ยรูปทีส่ าคัญจุดแรกส าหรับครีวีง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน ้า ไอหมอกฝน และสะพานปูนขา้มคลองท่าด ีซึง่

เป็นจุดทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คอื คลองปง คลองทา่หา และคลองทา่ชาย  



 

 น าทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็มไชยา 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช 

20.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ335 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาท)ี 

 

22.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

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

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ 

25 – 26 กนัยายน 2563 5,999 1,000 

02 – 03 ตลุาคม 2563 5,999 1,000 

08 – 09 ตลุาคม 2563 4,999 1,000 

15 – 16 ตลุาคม 2563 4,999 1,000 

16 – 17 ตลุาคม 2563 4,999 1,000 

22 – 23 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยะมหาราช) 
5,999 

1,000 

29 – 30 ตลุาคม 2563 4,999 1,000 

05 – 06 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,000 

12 – 13 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,000 

19 – 20 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,000 

26 – 27 พฤศจกิายน 2563 4,999 1,000 

04 – 05 ธนัวาคม 2563 5,999 1,000 

11 – 12 ธนัวาคม 2563 5,999 1,000 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 4,999 1,000 

24 – 25 ธนัวาคม 2563 5,999 1,000 

 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่09 กนัยายน 2563* 
 
 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง เพิม่ 500 บาท และทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้  * 

 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
ก าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

 
 

 
 

 
 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ท่าน เพิม่ 500 บาท/ท่าน เป็นการนอน

เตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่เตยีงบรกิารเตยีงเสรมิ เพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรัม 380 บาท/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ 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(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

 

 
 

 
 



เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

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

 

 


