
 



 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ   

19.00 น. พรอ้มกัน ณ สถานขีนสง่สายใตใ้หม ่ตลิง่ชนั โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และ

มัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

20.00 น.  ทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ชัว่โมง 25 นาท)ี  

 

วนัทีส่อง  นครศรีธรรมราช – วดัเจดีย ์(ไอ้ไข่) – วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัมหาธาตุ

วรมหาวหิาร 

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช มเีวลาใหท้า่นท าภารกจิสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (1) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยี  ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีต านานเด็กวัดที่ช ื่อไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ตอ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวงัทกุอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วดัเจดยีก็์ไมแ่ตกตา่งกบัวดัทั่วๆ ไปในประเทศไทยแตส่ิง่ทีแ่ปลก และเป็น

ทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนั้นและผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเลา่สบืต่อกันมาหลายชัว่อายุคนว่า 

สถานทีต่ัง้วดัเจดยีปั์จจุบนันัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณ

นัน้ ส่วนไอไ้ข่นั้นเป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิย์ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถงึ

สถานทีด่ังกลา่วกลับพบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัติ

ดงักลา่ว 

การบูชาไอไ้ข ่

1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธษิฐานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

2. การแกบ้น จดุธปู 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กลา่วแกบ้น แตต่อ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืสิง่ที่

รับปากไวไ้ดห้มดจากกนั ไมเ่ป็นพันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 



 

 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วดัคงคาลอ้ม แตเ่ดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขดุพบชิน้สว่น

ของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะและสรา้งเป็นวดัยางใหญ่จนถงึปัจจบุัน แตเ่นื่องดว้ยทีว่ัดมตีาพรานบญุวดัจงึ

โดง่ดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวดัใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบนัโบสถม์ี

สชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวดั เพือ่บรูณะตอ่ไป  
 

 

 

 

การบูชาขอพรตาพรานบุญ 

ธปู 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่ว

ดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายตา่งๆ 

ทกุทา่นคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่

อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิัย เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอื

เป็นบรเิวณสีท่ศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพร

บนัดาลเมอืง 

 

จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร แต่เดมิมชีือ่ว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตเุจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตุทีว่ัดแห่งนี้ถอืวา่มาไม่ถงึ มเีทศกาลส าคัญใน วันมาฆบชูา วันวสิาขบชูา วันอาสฬหบูชา ประเพณีดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้

ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาห่ม มกีารแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตเุจดยีเ์ปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือ

หัวเพื่อไม่ไดดู้ถูกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพื่อบังคับใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การห่มผา้

บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชวีติ ประเพณีบุญเดอืนสบิเพื่อท าบุญใหก้ับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชือ่ดังของ

ภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 



 

 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น

สมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นิยมมากราบไหว ้

เพื่อขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลให ้

หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็คอืการ “ขอลกู” ซึง่

เชือ่กนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ ีม่ลีกูยาก ความส าเร็จตามค าขอ 

 

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั   

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ขนอม – จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า – สะพานไมอ้า่วเตล็ด – ลอ่งเรอืชมปลาโลมาสชีมพู – วดัพระบรมธาตุ

ไชยาวรมหาวหิาร – กรุงเทพฯ   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (3) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ขนอม มชีายหาดทีส่วยงาม มคีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิมทีีพั่กสวยๆ รา้นอาหารทะเลสดๆ รวมถงึรา้น

คาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ  ท าใหอ้ าเภอขนอม มักเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งชาต  ิดว้ยระยะทางที่

ไมไ่กลจากทา่เรอืทีส่ามารถไปขึน้เรอืเพือ่ไปเกาะสมุยได ้รวมถงึเป็นทีเ่ทีย่วทีส่งบ เหมาะแกก่ารมาพักผอ่น  



 
 หลังจากนั้นน าท่านสู่ จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า เดมิทเีป็นเพียงพื้นทีด่นิว่างเปล่า ของคุณอานนท์ โสมปาลม์ 

ตอ่มาคณุอานนทก็์ไดป้รับปรุง และตกแต่งพืน้ทีต่รงนี้ ใหม้วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามขึน้ จนกลายมาเป็น จุดชมววิเนนิเทวดา – 

เนินนางฟ้า เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายในพื้นทีไ่ดจ้ัดระเบยีงชมววิทีส่ามารถยนืชมววิ

ของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานไมอ้า่วเตล็ด ตัง้อยูท่ีอ่า่วเตล็ด จังหวดันครศรธีรรมราช เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงไปใน

ทะเลเพื่อใชเ้ป็นท่าเรอืขึน้ลงของชาวประมงและใชส้ าหรับลงเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสชีมพู น าท่าน ล่องเรอืชมความ

นา่รกัของปลาโลมาสชีมพู ซึง่มอีาศัยอยูป่ระมาณ 50 ตัว และจะอาศัยอยู่ในบรเิวณปากน ้าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ซึง่จะมี

ใหเ้ห็นมากทีอ่า่วแหง่นี ้

หมายเหตุ : การล่องเรอืชมปลาโลสชีมพู ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไม่

สามารถล่องเรอื หรอืปลาโลมาไม่ออกมาใหช้ม โดยไม่สามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ ์งดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระบรมธาตุไชยาวรมหาวหิาร สถานทีบ่รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองสมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานแห่งเดยีวในประเทศทียั่งคงรักษาเอกลักษณ์ของชา่งศลิปกรรมสมัยศรวีชิัยไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ วัดพระบรมธาตไุชยา จงึเปรยีบเป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไชยาและจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  จากนัน้น าทา่นแวะซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลบั อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวนั ฯลฯ 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ    

****************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยะมหาราช) 
3,599 1,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 3,599 1,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
3,599 1,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563  

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
3,599 1,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
3,599 1,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
4,599 2,000 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง 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 วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเด ินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 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 ** 

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 หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 


