
 

 

 

 

 

 



วนัแรก         ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

 

19.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ีตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากท่าน

เดนิทางมาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

  

20.00 น.  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง 25 นาท)ี  

 

 

 

วนัทีส่อง       นครศรธีรรมราช – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – ศาลหลกัเมอืง – วดัมหาธาตุ 

                    วรมหาวหิาร  

 

06.00 น.  เดินทางถึง จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้ิสระท่านท าภารกจิส่วนตัวใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัด

นครศรธีรรมราช  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โกป๊ี สาขาควิคตูอน  (1) 

 

 



09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบชิน้สว่นของ

พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แตเ่นื่องดว้ยทีวั่ดมตีาพรานบญุวัดจงึโด่ง

ดังท าใหเ้ป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุ บันโบสถ์มีสี

ชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีนั่บถือของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บรูณะตอ่ไป  

 

 

 

 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะ

คะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื 

ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 



 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ข่วัดเจดยี ์เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดทีช่ ือ่ไอไ้ข่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจ

ของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธา

และมคีวามเชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่

เชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก็์ไม่แตกต่างกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแต่

สิง่ทีแ่ปลก และเป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเลา่สบืต่อกัน

มาหลายชัว่อายุคนว่า สถานทีตั่ง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยดั์งสายปักษ์ใตไ้ดม้าปัก

กลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ ส่วนไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่

ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่ังกล่าวกลับพบว่ามทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้

ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดัิงกล่าว 

 
 

 

 

การบูชาไอไ้ข ่1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบูชาขอ

ไดไ้หวร้ับ 

      2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอให ้

ค าพูดหรอืสิง่ทีร่ับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไมเ่ป็นพันธสญัญากัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

      3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นชาวเรอื (2) 

บา่ย น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 

ซึง่อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสขีาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลัง

กลางประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลัีกษณะคลา้ยศลิปะศรีวชิัย เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 

หลัง ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ เรยีกวา่ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและ

ศาลพรบันดาลเมอืง 

 

 

 

 หลังจากนัน้น าท่านนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึ

ปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดีย์ซึง่ดา้นในมีพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ไดม้า

สักการะพระบรมธาตุทีวั่ดแห่งนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ มเีทศกาลส าคัญใน วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา วันอาสฬหบูชา ประเพณี

ดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้ธาตุ ซึง่ผา้ที่น ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตุเจดยีเ์ปรียบเสมือนท ากายวาจาใจให ้

บรสิุทธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพื่อไม่ไดดู้ถูกเหยียดหยาม ใหม้ีศีลธรรมอยู่กับเราเพื่อบังคับใหเ้ราท าถูกตอ้งตาม

ศลีธรรม และคนใตถ้ือว่าการห่มผา้บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชวีติ ประเพณีบุญเดอืนสบิเพื่อท าบุญใหกั้บ

บรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 



 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะ

รูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบ

นัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กัน

วา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวด

เอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็คอื

การ “ขอลูก” ซึง่เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลลูกใหแ้กผู่ท้ีม่ลีูกยาก ความส าเร็จตาม

ค าขอ 

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั  

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



วนัทีส่าม           ครีวีง – คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา – สะพานบา้นครีวีง – รา้นของฝากตดิไม ้ตดิมอื – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา Little House in the Valley คา่เฟ่สดุเก ๋ตัง้อยูท่ีล่านสกาทีว่่ากันว่าอากาศ

ดทีีส่ดุในประเทศไทย ดา้นหลังรา้นมองเห็นววิหบุเขาดา้นลา่ง มลี าธารจากคลองเขาแกว้ซึง่จะมนี ้าไหลมาจากเทอืกเขา

หลวงผ่านบรเิวณนี้ รา้นตกแต่งสไตลล์อฟทผ์สมแนวบา้นสวน ตัวรา้นทัง้ภายในและภายนอกตกแต่งดว้ยอฐิมอญสแีดง

เกไ๋ก ๋จุดเด่น คอื มแีปลตาข่ายยืน่ออกไปจากตัวรา้น ใหไ้ดน่ั้งเล่น นอนเล่น ชมธรรมชาตสิเีขยีวทีอ่ยู่เบือ้งหนา้ ในสว่น

ของเครือ่งดืม่มทัีง้ กาแฟ น ้าผลไม ้โกโก ้ชาเย็น ของหวาน โทส วาฟเฟิล ใหท้า่นไดเ้ลอืกบรกิาร นอกจากจะใหบ้รกิาร

ในสว่นของรา้นกาแฟแลว้ ทีน่ี่ยังใหบ้รกิารในสว่นของหอ้งพักอกีดว้ย 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นครีวีง  ไฮไลทค์อื สะพานขา้มแม่น า้หมู่บา้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ ถือว่าเป็นที่ที่มี

อากาศดทีี่สุดในประเทศไทย ใหท้่านไดสู้ดโอโซนบรสิุทธิใ์นเต็มปอด แลว้ดืม่ด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตทิี่สะอาดตา

อสิระใหท้่านโพสตท์่าถ่ายรูปที่ส าคัญจุดแรกส าหรับครีีวง ดว้ยทัศนียภ์าพขุนเขา สายน ้า ไอหมอกฝน และสะพานปูน

ขา้มคลองทา่ด ีซึง่เป็นจุดทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คอื คลองปง คลองทา่หา และคลองทา่ชาย  



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูพเิศษ ขนมจนีเสน้สดป้าเขยีว (มือ้ที ่4) 

 

บา่ย น าท่านเลอืกซือ้ รา้นของฝากตดิไม-้ตดิมอื ศูนยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะ

โบราณ ไขเ่ค็มไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

  หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ (ใชเ่วลาประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

23.50 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2- 3  ทา่น  

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง  

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 06 กนัยายน 2563 2,999 2,999 1,000 

11 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 
2,999 

 

2,999 

 

1,000 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
2,999 2,999 

 

1,000 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่) 
2,999 2,999 

 

1,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่) 
2,999 2,999 

 

1,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 

(วนัปีใหม)่ 
3,999 3,999 

 

1,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25-35 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

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

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร 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 

  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์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 าหรบัผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

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 าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 


