
 

 

วนัแรก         ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

19.00 น. พรอ้มกนั 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 าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง 25 นาท)ี  

 

 

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

 

06.00 น.  เดนิทางถึง จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระท่านท าภารกจิส่วนตัวใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเดนิทางต่อไปยังจังหวัด

นครศรธีรรมราช  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โกป๊ี สาขาควิคตูอน  (1) 

 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แตเ่ดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขดุพบชิน้สว่นของ

พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบนั แตเ่นือ่งดว้ยทีว่ดัมตีาพรานบญุวัดจงึโด่ง

ดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสี

ชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวดั เพือ่บรูณะตอ่ไป  

 



 

 

 

 

ในการบชูาขอพรตาพรานบญุ ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิง่ที่

ตอ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกลา่ว นะโม ตัสสะ ภะคะวะ

โต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยั

ยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ขว่ัดเจดยี ์เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดทีช่ ือ่

ไอไ้ข ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามา

คา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ได ้

สมหวงัทกุอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วดัเจดยีก็์ไม่แตกตา่งกับ

วดัทัว่ๆ ไปในประเทศไทยแตส่ิง่ทีแ่ปลก และเป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ 

คอื ไอไ้ข่ มีการเล่าสบืต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานทีต่ัง้วัดเจดยี์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนไดม้ีหลวงปู่ ทวดซึง่เป็น

เกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ สว่นไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 



 
ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่ังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัต ิและ ศาสน

สถานทีส่ าคญัเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบตัดิงักลา่ว 

 
 

 

การบูชาไอไ้ข ่1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอ

ไดไ้หวรั้บ 

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

ค าพูดหรอืสิง่ทีรั่บปากไวไ้ดห้มดจากกนั ไมเ่ป็นพันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป” 

      3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีเมอืงคอนรมิคลอง (2) 

บา่ย น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอนัตรายต่างๆ 

ทกุทา่นคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตคุามรามเทพเทวดารักษาเมอืง 

ซึง่อยู่บนเสาสงูสุดของศาลหลักเมือง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลัง

กลางประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรีวชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 



 
หลงั ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ เรยีกวา่ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและ

ศาลพรบนัดาลเมอืง 

 

 

ขอขอบคณุภาพจาก การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย จังหวดันครศรธีรรมราช 

 หลงัจากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึ

ปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดยี์ซึง่ดา้นในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรีธรรมราชไม่ไดม้า

สกัการะพระบรมธาตทุีว่ดัแห่งนีถ้อืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม 

ผา้ห่มของธาตุเจดยีเ์ปรียบเสมือนท ากายวาจาใจใหบ้ริสุทธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพื่อไม่ไดดู้ถูกเหยยีดหยาม ใหม้ี

ศลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การห่มผา้บชูาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุ

ในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่ท าบญุใหก้ับบรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้

, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 



 

 

 

นอกจากนีภ้ายในวดัยังม ี“พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้น

ทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบ

ไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กนัวา่พระแอดจะชว่ยดล

บนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็คอืการ “ขอ

ลกู” ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ ีม่ลีกูยาก ความส าเร็จตามค าขอ 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดหนา้พระธาตุ ถนนคนเดนิหนา้วัดพระมหาธาตวุรมหาวหิาร ภายใตส้โลแกน ตลาดตอ้งชม 

บนถนนสายธรรม บรรยากาศภายในหลาดหนา้พระธาตเุป็นไปดว้ยความคกึคัก มขีนมพืน้บา้น อาหารพืน้บา้นของคนใต ้

เรยีกวา่มคีรบทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน อาทเิชน่ หนมขีม้ัน หนมคอ่ม หนมดว้ง หนมนิง่ หนมตาบอด หนมเจาะห ู

หนมโค หนมลา เหนียวห่อกลว้ย ขา้วเกรียบว่าว ขา้วย าเครื่อง ลูกเห็บทอด เป็นตน้ ซึง่ขนมและอาหารบางอย่างมี

เฉพาะจังหวัดนครศรธีรรมราช จะเรยีกวา่เป็นขนมอาหารเฉพาะทอ้งถิน่เลยก็วา่ได ้ขนมแปลกๆ ขนมหายากก็เจอไดท้ีน่ี่

มอีาหารพื้นบา้นทีห่าทานไดย้าก ทัง้คาวหวาน ใหเ้ลอืกกนิกันอย่างจุใจตลอดสองขา้งทาง นอกจากนี้ยังมสีนิคา้และ



 
ผลติภัณฑ ์OTOP ประเภทตา่งๆ มาจัดแสดงและจัดจ าหน่ายใหแ้กนั่กท่องเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดซ้ือ้เป็นของกนิ

และของฝาก 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม         ขนอม – จดุชมววิเนนิเทวดา – ถนนเลยีบชายทะเลเสน้เขาพลายด า อา่วทอ้งหย ี – รา้นขายของฝาก 

                      กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ขนอม มชีายหาดทีส่วยงาม มคีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิมทีีพั่กสวยๆ รา้นอาหารทะเลสดๆ รวมถงึ

รา้นคาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ ท าใหอ้ าเภอขนอม มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติ ดว้ย

ระยะทางทีไ่มไ่กลจากทา่เรอืทีส่ามารถไปขึน้เรอืเพือ่ไปเกาะสมยุได ้รวมถงึเป็นทีเ่ทีย่วทีส่งบ เหมาะแกก่ารมาพักผอ่น  



 
  หลังจากนัน้น าทา่นสู ่จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า เดมิทเีป็นเพยีงพืน้ทีด่นิวา่งเปลา่ ของคณุอานนท ์โสมปาลม์ 

ตอ่มาคณุอานนทก็์ไดป้รับปรุง และตกแตง่พืน้ทีต่รงนี ้ใหม้วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามขึน้ จนกลายมาเป็น จดุชมววิเนนิเทวดา 

– เนนินางฟ้า เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายในพืน้ทีไ่ดจ้ัดระเบยีงชมววิทีส่ามารถยนื

ชมววิของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ขนอมซฟีู้ ด (มือ้ที ่4) 

 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเลยีบชายทะเล เสน้เขาพลายด า-อา่วทอ้งหย ีทีเ่รยีกไดว้า่เป็นถนนเสน้ทีส่วยงาม

ทีส่ดุของฝ่ังอา่วไทย มรีะยะทาง 8 กโิลเมตร เป็นถนนเลยีบชายทะเลทีช่ว่ยลดระยะเวลาการเดนิทางจาก อ าเภอสชิล 

ถงึ อ าเภอขนอม เมือ่ขับรถก็จะไดเ้ห็นทัง้ววิธรรมชาตเิขยีวขจแีละววิชายทะเลสฟ้ีาครามตัดกันสวยงาม รวมถงึยังมจีุด

ชมววิชายทะเล ทีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัอทุยานแหง่ชาตหิาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้ถา้ขบัรถมาแลว้เจอกับรูปปัน้ชา้งพรายด า

พรอ้มกบัศาลา 2 หลงั จดุนีเ้ป็นศาลาชมววิทีส่ามารถชมววิทะเลสดุขอบฟ้าไดแ้บบ 18 องศา บรเิวณอา่วทอ้งหย ีในเขต

อทุยานแห่งชาตหิาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต ้เป็นชายหาดแนวโคง้ ลาดลงสูท่ะเล สลับโขดหนิสวยงาม สามารถลงเลน่

น ้าได ้และทางตอนใตข้องอ่าวมแีนวปะการัง ดอกไมท้ะเล กัลปังหาทีอุ่ดมสมบูรณ์ จงึมฝีูงปลาชกุชมุ จัดว่าเป็นหนึง่

ทศันยภีาพทีน่่าสมัผัสของทะเลขนอม 



 

 

น าทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็ม

ไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

  หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ (ใชเ่วลาประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

23.50 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2- 3 ทา่น  

พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 06 กนัยายน 2563 3,999 1,000 

11 – 13 กนัยายน 2563 3,999 1,000 

18 – 20 กนัยายน 2563 3,999 1,000 

25 – 27 กนัยายน 2563 3,999 1,000 

02 – 04 ตลุาคม 2563 3,999 1,000 

09 – 11 ตลุาคม 2563 3,999 1,000 

16 – 18 ตลุาคม 2563 3,999 1,000 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
3,999 

 

1,000 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 3,999 1,000 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 3,999 1,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 3,999 1,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 3,999 1,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 3,999 1,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่) 
3,999 

 

1,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่) 
3,999 

 

1,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
3,999 

 

1,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
3,999 

 

1,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 3,999 1,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 3,999 1,000 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 

(วนัปีใหม)่ 
4,999 

 

1,500 

 

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



 

 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้
จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการช 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 รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 


