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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี   

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชม.) ให้ท่านได้
พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

วันที่สอง จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดเจดี ย์  (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่  (ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 ศาลหลักเมืองนคร –จังหวัดตรัง - ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น  

......... น. เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ เมืองคอน เป็นจงัหวดัในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดใน
ภาคใต้และมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) เป็นจงัหวดัที่มีอ าเภอมากที่สุดใน
ภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัที่อยู่ติดกนัได้แก่ สงขลา พทัลุง ตรัง กระบี่ และสุ
ราษฎร์ธานี แวะจุดพกัรถให้ท่านท าธุระส่วนตวั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวที่ร ่าลือถึงความศกัดิ์ สิทธ์ิ ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้

สมหวงัทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่
ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า  ที่เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณ
ศกัดิ์ สิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะ
โชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่น
พนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของ
หายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวดัเจดีย์เต็มไปด้วยส่ิงของท่ีผู ้
เล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็น
ตน้ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่ และแสดง
ถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ได้รับจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่าน
กราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั    

 **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบน
และจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่

สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาล้อม ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอ
ช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ท าการบูรณะ
วดัจึงเป็นวดัที่สวยงามดงัในปัจจุบนั ส าหรับความโด่งดงัของวดัยาง
ใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกันว่า
เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วน
ใหญ่ที่ได้มากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หาก
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ใครสมหวงัแลว้ ก็มาแก้บนโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ์ น าท่านเดินทางเขา้ตวัเมืองนครศรีธรรมราช
ระหว่างทางชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามเพลินตา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองนคร สู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
เดิม เรียกว่า วัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวงชั้ น เอกชนิด
วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ สิทธ์ิที่เคารพนับถือของชาวเมือง
นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุ
เจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์
สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว ่า ปากระฆังติดกับพ้ืน
ก าแพงแก้ว  มีจุดเด่นที่ยอดเจดียหุ้์มด้วยทองค าแท้ ความมหัศจรรยอี์กอย่างหน่ึงขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระ
ธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได้ ความมหัศจรรยน้ี์เอง 
จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ที่ห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัดิ์ สิทธ์ิแลว้ วดั
พระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหวเ้ลยก็คือ  
พระกัจจายนะ หรือ พระแอด  ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น
พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแยม้มีเมตตา 
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกนัว่าพระแอดจะช่วย
ดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลงั อีก
หน่ึงอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจกัษ์คือ การขอบุตร เช่ือกันว่าท่านมีเมตตา
บนัดาลบุตรให้แก่ผูท้ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย 
เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุม้ครองดูแลให้อยู่รอด
ปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  
**TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือว่า…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกับขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญ
อุทิศให้ เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 

จากนั้น น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัดิ์ สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกปักรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ 
ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัดิ์ สิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค า
ร ่าลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่
บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่าง
งดงามประกอบด้วยอาคารทั้ งหมด  4 หลัง หลังกลาง
ประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายศิลปะ
ศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 หลงั ถือเป็น
บริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเส้ือ
เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง  
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางไปยังจังหวัดตรัง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
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......... น. คณะเดินทางถึง จังหวัดตรัง  จงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย ตรังหรือเมืองทบัเที่ยงเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวอีกแห่ง
หน่ึงของภาคใต ้จงัหวดัตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าคา้ขายกับต่างประเทศ เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมไปสู่จงัหวดั
นครศรีธรรมราช น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น มีร้านคา้กว่า 350 ร้านคา้ ให้ไดเ้ลือกชิม ชม ชอ้ป แชะ 
แชร์ ในบรรยากาศสุดชิล อิสระเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั อิสระรับประทานอาหารเย็นตาอัธยาศัย ณ 
ถนนคนเดินชินตาการ์เด้น  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโรงแรม 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม จังหวัดตรัง –ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถ ้ามรกต – เกาะเชือก – ท่าเรือปากเมง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ลอยตวัชมความงามของ 

ถ ้ามรกต หน่ึงใน UNSEEN  THAILAND  อญัมณีเม็ดงามของทอ้งทะเลอนัดา
มนั ร่วมกันคน้หาความเร้นลบัท่ีน่าอศัจรรย ์ภายในถ ้ามรกต ท่ีจะน าไปสู่หาด
ทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายลอ้มด้วยมวลหมู่แมกไมแ้ละแนวหน้าผาชนัลกัษณะคลา้ย
ปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตวัรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาท่ีมา
ของช่ือ “ถ ้ามรกต”  

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะการจดั
งานวิวาห์ใตส้มุทร เป็นเกาะท่ีมีความกวา้งมาก มีชายหาดที่มีทรายขาว
ละเอียด ชายหาดกวา้งใหญ่สวยงามน่าเล่นน ้า น ้ าทะเลใสจนมองเห็น 
แนวปะการัง น ้ าตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธ์ุ ทุกวนัจะมี
นักท่องเท่ียวมาแวะจอดเรือเล่นน ้ า อาบแดดชมความงามของหาด
ทรายเป็น จ านวนมาก  นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีอุดมไปดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตน้ไมห้รือชั้นหินท่ี
สวยงามแปลกตามากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือ

เป็นจุดด าน ้ าชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการัง
อ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผสั ดาว
ขนนก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงลอ้ม ของเกาะมุก 
และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจากเกาะไหง
ประมาณ 4 กิโลเมตร มีลกัษณะ เป็นโขดหิน และหนา้ผาหินสูงชนั ไม่มี
ชายหาด หรือบ้านเรือนของผูค้น และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้ง
สาม นอกจากมี กระท่อมของคนเฝ้า รังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตวัเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งด า
น ้ า ชมปะการังชนิดต่างๆ มีทั้ง ปะการังน ้ าตื้นและน ้ าลึก รายรอบ มีฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด เช่น ปลา
นกแกว้ ปลาโนรี ปลาสินสมุทร ปลาลายเสือ  

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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(โปรแกรมการท่องเที่ยวทะเลตรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมของสภาพอากาศ และ
ระดับน ้าทะเล เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการลอยตัวเข้าชมถ ้ามรกตและด า
น ้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีเน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งส้ิน)  

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง รถบัสปรับอากาศ รอรับน าท่านที่ท่าเรือปากเมง 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี ถ ้าเลเขากอบ – ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย – เดินทางกลับกรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าเลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถ ้าเลเขากอบเป็นถ ้าท่ีมีสายน ้าไหลผ่านและไหลลอ้มรอบ

ภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งของถ ้า การเดินทางเขา้ไปชมภายในนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการนัง่เรือในบางจุดแลว้จึงค่อยเดินส ารวจ
ถ ้าต่าง ๆ อนัได้แก่ ถ ้าเจา้สาว ถ ้ารากไทร ถ ้าคนธรรพ์ เป็นตน้ โดยมีระยะทางส ารวจถ ้าทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร 
ช่วงเวลาท่ีน่าตื่นเตน้และหวาดเสียวท่ีสุดของการท่องถ ้าเลเขากอบคือตอนท่ีตอ้งนอนราบขนานไปกบัล าเรือเพ่ือลอด
ผ่านส่วนท่ีมีเพดานต ่าท่ีสุดของถ ้าท่ีเรียกกันว่า "ถ ้าลอด" จนถึงกบัมีผูเ้ปรียบเปรยอารมณ์น้ีว่าราวกบัไดล้อดผ่านทอ้ง
มงักรอย่างไรอย่างนั้น ซ่ึงมีความเช่ือว่า หากใครได้ ลอดผ่านทอ้งมงักรเหมือนเป็นการสะเดาะห์กลบัไปก็จะพบแต่
ความโชคดี (โปรแกรมล่องเรือชมถ า้เลเขากอบ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและ ระดับน ้าทะเล หากไม่สามารถล่องเรือได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายและเปล่ียนแปลงโปรแกรม
ท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยววังเทพทาโรแทน ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถ ชมวิว

สองขา้งทาง  อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

หมายเหตุ : รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 5,555 +2,000 
13 – 16 เมษายน 2564 5,555 +2,000 
14 - 17 เมษายน 2564 5,555 +2,000 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่โทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง 
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9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แลว้ทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 


