
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก       สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – สชิล – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– ขนอม   
                  – BLUE TERRACE CAFÉ – จุดชมววิเนนิเทวดา เนนินางฟ้า – ถนนเลยีบชายทะเลขนอม 

 

 

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

AIR สายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดการเช็คอิน 

และมัคคุเทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

06.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบนินครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช เทีย่วบนิที ่VZ370 (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี  

08.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระท่านท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นโกป๊ี ควิคูตอน (1) 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพราน

บุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้น

ขดุพบชิน้สว่นของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะ

และสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยที่วัด

มีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังท าใหเ้ป็นที่ศรัทธาของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบูรณะวัดให ้

สวยงาม ในปัจจุบันโบสถม์ีสชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลัก

ของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่ง

ศักดิ์สทิธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต ้โดยเชื่อว่าหากบูชา

แลว้มีโชคลาภเงนิทอง เมื่อใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้ก ้

บนโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บูรณะต่อไป  

 



 
 
 
 
 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1 ชดุ สิง่

ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกล่าวดว้ย 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 รือ ลกึ ลือ ชัย

ยะ ชัยยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยี ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย ์เป็นวัดซึง่มีต านานเด็กวัดทีช่ือ่ไอ ้

ไข ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง ดว้ยชือ่เสยีงดา้น

การขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ต่อวัดเจดียไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความ

ศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัด

เจดียก์็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบา้นในละแวกนัน้

และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่

ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ สว่นไอไ้ขนั่น้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 

– 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถงึสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพยส์มบัต ิและ ศาสน

สถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดิังกล่าว 

 

การบูชาไอไ้ข ่ 1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 

จบ ตัง้จติอธฐิานบูชาขอไดไ้หวรั้บ 

        2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น 

แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรือสิง่ที่รับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็น

พันธสัญญากัน ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป” 

        3. การถวายของปกตทิีไ่ม่ใช่การแกบ้น จุดธูป 3 

ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 



 
 
 
 
 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชลิอีก ถือไดว่้าอ าเภอท่องเที่ยวขึน้ชือ่ของจังหวัด

นครศรธีรรมราช มาเมอืงนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ตอ้งนกึถงึทีน่ี่  และขนอมไม่ไดม้ดีเีพยีงแค่

เป็นอ าเภอตดิทะเล แต่ยังมจีุดแวะเทีย่ว แวะกนิ ทีน่่าสนใจอกีมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้น Blue Terrace Café and Bar (2) 



 
 
 
 
 
บา่ย น าท่านสู่ BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตั ้งอยู่ใน     

ขนอมถือเป็นรา้นอาหารและเครื่องดื่มไฮไลท์ใหม่ของ

อ าเภอขนอมก็ว่าได ้สามารถใหท้่านชมวิวทะเล 3 สี ของ

อ่าวขนอม สัมผัสกลิน่อายทะเล และมีจุดถ่ายภาพหรือโพส

ท่าสวยๆ หลากหลายจุด ที่เด่นตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์

ของรา้นคอื สะพานเหล็กแขวนสนี ้าเงนิ FORTUNE BRIDGE 

และสะพานแดงทีท่อดยาวใหไ้ดมุ้มทวิเขาและทอ้งทะเลได ้

อย่างสวยงาม ทัง้นี้หลังจากรับประทานอาหารใหท้่านได ้

อสิระส าหรับเครือ่งดืม่และของหวาน เพือ่อรรถรสใน 

 

                  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิเนนิเทวดา-นางฟ้า 

เป็นจุดชมววิขึน้ชือ่ที่เห็นบรรยากาศแนวหาดทรายของขน

อม เป็นชมวิวที่ตัง้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่ไดจ้ัดระเบียงชมววิที่

สามารถยืนชมววิของทะเลสฟ้ีาคราม ที่รายลอ้มดว้ยตน้ไม ้

และทวิเขาแบบกวา้งไกล  

  

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนเลยีบชายทะเลขนอม 

ใหอ้สิระท่านถ่ายภาพ เพราะถนนเสน้นี้ถือเป็นจุดไฮไลทท์ี่

ใครผ่านไปผ่านมาตอ้งเก็บภาพเป็นที่ระลึกเสมอ เสน้เขา

พลายด า-อ่าวทอ้งหยี ที่เรียกไดว่้าเป็นถนนเสน้ที่สวยงาม

ทีส่ดุของฝ่ังอา่วไทย มรีะยะทาง 8 กโิลเมตร เป็นถนนเลยีบ

ชายทะเลที่ช่วยลดระยะเวลาการเดนิทางจาก อ าเภอสชิล 

ถงึ อ าเภอขนอม เมือ่ขับรถก็จะไดเ้ห็นทัง้ววิธรรมชาตเิขยีวขจแีละววิชายทะเลสฟ้ีาครามตัดกันสวยงาม รวมถงึยังมจีุดชมววิ

ชายทะเล ทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับอทุยานแห่งชาตหิาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้ถา้ขับรถมาแลว้เจอกับรูปป้ันชา้งพรายด าพรอ้มกับ

ศาลา 2 หลัง จุดนี้เป็นศาลาชมวิวที่สามารถชมววิทะเลสุดขอบฟ้าไดแ้บบ 18 องศา บรเิวณอ่าวทอ้งหยี ในเขตอุทยาน

แห่งชาตหิาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต ้เป็นชายหาดแนวโคง้ ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหนิสวยงาม สามารถลงเล่นน ้าได ้และ

ทางตอนใตข้องอ่าวมีแนวปะการัง ดอกไมท้ะเล กัลปังหาที่อดุมสมบูรณ์ จงึมีฝูงปลาชุกชุม จัดว่าเป็นหนึ่งทัศนยภีาพทีน่่า

สัมผัสของทะเลขนอม 



 
 
 
 
 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ 

พกัที ่ IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

วนัทีส่อง    วดัพระธาตุนอ้ย – บา้นครีวีง – สะพานบา้นครีวีง – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – รา้นขายของ 
                 ฝาก – สนามบนินครศรธีรรมราช – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุนอ้ย วัดชือ่ดังอกีแห่งหนึง่ของจังหวัดนครศรธีรรมราช วัดพระธาตุนอ้ยแห่งนี้ มพีระครูพศิษิฐ์

อรรถการ (พ่อท่านคลา้ย วาจา

สิทธิ์) เป็นอดีตเจา้อาวาส ที่นี่มี

ชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ 

ภายในวัดมีเจดีย์สีขาวตัง้เด่นอยู่

กลางวัด ดา้นในเป็นที่ประดษิฐาน

พระเจดียพ์ระสารีรกิธาตุและสรีระ

สังขารพ่อท่านคลา้ย และมีพระ

นอนองค์ใหญ่ ที่สวยงามอีกแห่ง

หนึง่ของภาคใต ้

 เมื่อมาาถึงวัดธาตุนอ้ยจะพบพระ

ธาตุ เจดีย์ทรงระฆั งคว ่ าสีขาว

ขนาดใหญ่ ซึง่ไดรู้ปแบบมาจาก

พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช 

เจดียแ์บ่งเป็นชัน้ๆ ทัง้หมด 3 ชัน้ 

ชัน้ 1 และชัน้สองประดษิฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ชัน้ทีส่ามนัน้มโีลงแกว้บรรจุ สรรีะสังขารทีไ่ม่เน่า ไม่เป่ือย ของพ่อท่าน

คลา้ย วาจาสทิธิ ์ใหไ้ดก้ราบไหวน้อ้มระลกึถงึท่าน ชัน้นี้จะมจีติรกรรมฝาผนังสวยงามมากๆ อกีดว้ย 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่บา้นครีวีง ไฮไลทค์อื สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ ถอืว่าเป็นทีท่ีม่อีากาศดี

ที่สุดในประเทศไทย ใหท้่านไดสู้ดโอโซนบรสิุทธิใ์นเต็มปอด แลว้ดื่มด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตทิี่สะอาดตาอสิระใหท้่าน

โพสตท์่าถ่ายรูปทีส่ าคัญจุดแรกส าหรับคีรวีง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน ้า ไอหมอกฝน และสะพานปูนขา้มคลองท่าด ีซึง่

เป็นจุดทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คอื คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย  



 
 
 
 
 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นบา้นขนมจนี ลานสกา (4) 

                    น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึง่

อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยศลิปะศรีวชัิย เรียกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถือ

เป็นบรเิวณสีท่ศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพร

บันดาลเมอืง 



 
 
 
 
 

 

 หลังจากนัน้น าท่านนมัสการ วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร แต่เดมิมชีือ่ว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตุเจดียซ์ึง่ดา้นในมีพระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตุทีวั่ดแห่งนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้ธาตุ ซึง่ผา้ทีน่ ามาห่ม มกีารแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตุเจดยี์

เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไม่ไดดู้ถูกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับ

ใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืว่าการห่มผา้บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบุญเดอืนสบิเพื่อ

ท าบุญใหก้ับบรรพบุรุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อย่าง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรื่องของสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็

คอืการ “ขอลูก” ซึง่เชือ่กนัว่าท่านมเีมตตาบันดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีม่ลีูกยาก 

ความส าเร็จตามค าขอ 

 



 
 
 
 
 

 

                  น าท่านเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศูนยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็มไชยา 

และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช 

20.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีตเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ335 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง พกัเดีย่วเพิม่ 

09 – 10 มกราคม 2564 5,999 1,000 

15 – 16 มกราคม 2564 5,999 1,000 

16 – 17 มกราคม 2564 5,999 1,000 

17 – 18 มกราคม 2564 5,999 1,000 

21 – 22 มกราคม 2564 5,999 1,000 

23 – 24 มกราคม 2564 5,999 1,000 



 
 
 
 
 

29 – 30 มกราคม 2564 5,999 1,000 

30 – 31 มกราคม 2564 5,999 1,000 

31 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 กุมภาพนัธ ์2564 4,999 1,000 

06 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

07 – 08 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

12 – 13 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

13 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

14 – 15 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

19 – 20 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

20 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

21 – 22 กุมภาพนัธ ์2564 5,999 1,000 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

06 – 07 มนีาคม 2564 6,999 1000 

07 – 08 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

12 – 13 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

13 – 14 มนีาคม 2564 6,999 1000 

14 – 15 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

19 – 20 มนีาคม 2564 4,999 1,000 

20 – 21 มนีาคม 2564 6,999 1000 

21 – 22 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

26 – 27 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

27 – 28 มนีาคม 2564 6,999 1000 

28 – 29 มนีาคม 2564 5,999 1,000 

02 – 03 เมษายน 2564 7,999 1000 

03 – 04 เมษายน 2564 7,999 1000 

04 – 05 เมษายน 2564 7,999 1000 

09 – 10 เมษายน 2564 6,999 1000 

10 – 11 เมษายน 2564 9,999 1500 

11 – 12 เมษายน 2564 9,999 1500 

16 – 17 เมษายน 2564 6,999 1000 



 
 
 
 
 

17 – 18 เมษายน 2564 6,999 1000 

18 – 19 เมษายน 2564 6,999 1000 

23 – 24 เมษายน 2564 5,999 1,000 

24 – 25 เมษายน 2564 6,999 1000 

25 – 26 เมษายน 2564 5,999 1,000 

 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 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 ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ 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 ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เพิม่ 500 บาท/ท่าน เป็นการนอน

เตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 
 ค่าเตยีงบรกิารเตยีงเสรมิ เพิม่ 500 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 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 กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

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

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์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 หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 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 ความสูญหายหรือเสยีหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

 


