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นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี 4วนั 2คนื 

 

สัมผัสอากาศดี ณ คีรีวง สายมูต้องไม่พลาดขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ 

ไหว้ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่  พกัเมืองนคร 1คนื สรุาษฎร ์1คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้  

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันครศรธีรรมราช  

2  รา้นโกป๊ี – ครีวีง – วดัธาตนุอ้ย – ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร -  
พกัเมอืงนคร อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 วดัยางใหญ(่ไหวต้าพรานบุญ) - วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– ขนอมแกรนดแ์คนยอน – สะพานไมอ้า่วเตล็ด – พกัสุ
ราษฎร ์อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

4 เขือ่นรชัชประภา (ถา่ยรปูจดุชมววิ) – สะพานวดัเขาพงั (ภเูขาหวัใจ) - ของฝากไขเ่ค็มไชยา – ศาลพอ่ตา
หนิชา้ง - กรงุเทพฯ  อาหารเชา้ / เทีย่ง 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 
18.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกให ้

ทุกท่าน มกีารพ่นยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์
ทา่นละ1ชุด สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อสิระให้
ทุกทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่อง        รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน–ครีวีง–วดัธาตนุอ้ย–าลหลกัเมอืงนคร–วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร-พกัเมอืง

นคร      เชา้, เทีย่ง,เย็น 
เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจดุพักรถใหท้า่นท าธุระสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น าทา่นน าทา่นเดนิทางสู ่

รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน ควิคตูอนเป็นชือ่เมอืงนครเมือ่ยคุพันกวา่ปีกอ่น มกีารกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคารแบบยอ้นยคุ 
เชน่ ชโินโปรตกุสี ยโุรเป้ียน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อสิระใหท้า่นถ่ายรูปและรับประทานอาหารเชา้ 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  
 น าท่านออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทีอ่ากาศดทีีส่ดุในประเทศไทย หมูบ่า้นครีวีง ธรรมชาตทิีแ่สนสงบ ท่ามกลางขนุเขา

โอบลอ้ม สัมผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นทีเ่รยีบง่ายและน่าคน้หา เป็นชมุชนเก่าแกท่ีอ่พยพไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง เดมิ
ชมุชนนี้มชี ือ่วา่ "บา้นขนุน ้า" เพราะตัง้อยูใ่กลต้น้น ้าจากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปลีย่นเป็นชือ่ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมูบ่า้น
ซึง่อยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา สะพานขา้มแมน่ ้าบา้นครีวีง สะพานขา้มแมน่ ้ากอ่นเขา้หมูบ่า้นครีวีง  ซึง่กลายเป็นที ่Check 
Point  แวะ Check In และโพสตท์า่ถ่ายรูป ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา  สายน ้า  ไอหมอกฝน  และสะพานปนูขา้มคลองทา่ด ี 
ซึง่เป็นจดุทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คอื  คลองปง  คลองทา่หา  และคลองทา่ชาย  ภาพตรงหนา้สดุแสนโรแมน
ตกิ น าทา่นถ่ายภาพทีร่ะลกึสัมผัสบรรยากาศบรเิวณสะพานปนู 

 
   รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่2)  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัธาตุนอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย 

ตั ้งข ึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคลา้ย (พระ
ครูพิศษิฐ์อรรถการ) พระเกจอิาจารย์ทีช่าวใตเ้ลือ่มใส
ศ รัทธาอย่างสูงยิ่ง รูปหนึ่ง  ซึ่งศ ิษย์ยานุศ ิษย์และ
ประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยได ้
เชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอยา่งไรเป็นอย่าง
นัน้ ทา่นมักจะใหพ้รกับทกุคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อ
ทา่นคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพ

เจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอยา่ง
ยิง่ โดยประดษิฐานพระเจดียพ์ระสารีริกธาตุและสรีระ
สังขารพ่อท่านคลา้ย ในโลงแกว้ประดษิฐานอยู่ในองค์
พระเจดยีปั์จจบัุนสรรีะ พ่อทา่นคลา้ยวาจาสทิธิ ์ประดษิฐ์
ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้  จ ึงเป็นเจดีย์
อนุสรณ์สถานพ่อท่านคลา้ยอีกดว้ย สังขาร พ่อท่าน
คลา้ยซึง่ว่ากันว่าแข็งเป็นหนิ ทีช่าวบา้นนับถือและศรัทธาดว้ยแลว้ก็ย ิง่ท าใหผู้ค้นหลั่งไหล เขา้มาสักการบูชากันมาก

ยิง่ข ึน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงนครศรีธรรมราช น าท่านสักการะส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงกัน ศาลหลกัเมอืง
นครศรธีรรมราช ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนือของ สนามหนา้เมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะ คลา้ยศลิปะศรวีชิัย 
เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดนิทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ทีช่าวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ เป็น
โบราณสถานสถานที่ศักดิส์ทิธิ์ และเป็นมิง่ขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช  พระบรมธาตุเจดยี์ เป็นที่บรรจุ พระบรม
สารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ ปัจจบัุนกรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนีย
สถานทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึ่งของภาคใต ้ซึง่ตอนนี้ก าลังเขา้สูก่ารพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยู่ดว้ย ในวัดพระธาต ุยังม ี
พระแอด-พระพวย หรอืชาวบา้นเรยีกกันว่า “พระปวด-หาย” ขอลกูได ้หายเจ็บป่วย ซึง่ประดษิฐานอยูใ่น “วหิารพระ
มหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มี
เมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนั้น ซึง่นิยมมากราบไหวเ้พื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย 
เพราะเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง หาก
เสร็จจากการสักการะพระธาต ุไหวพ้ระขอพรพระแอด เรยีบรอ้ยแลว้ แถวบรเิวณวัดยังมตีลาดตอนเย็น ทีช่าวนครเรยีกว่า 
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หลาดหนา้พระธาต ุซึง่ก็คอื ตลาดหนา้วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ถนนคนเดนิหนา้วัดพระมหาธาตุฯ ทีอ่ าเภอ
เมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหารเย็นน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 
ทีพ่กั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม    วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) - วดัเจดยี ์ไอไ้ข ่– ขนอมแกรนดแ์คนยอน – สะพานไมอ้า่วเตล็ด – พกัสรุาษฎร ์
 เชา้, เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
 น าท่านสู่ วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) วัดสชีมพูแห่งเมอืงนคร เป็นวัดรา้ง

เกา่แกส่มัยโบราณ แตเ่ดมิชือ่ “วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอ
ช ิน้ส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ 
และดว้ยความโดง่ดังของพรานบุญก็ไดม้กีารบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดทีส่วยงาม
เหมอืนในปัจจบัุน ไฮไลทข์องวัดนี้คอื “ตาพรานบุญ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีช่าวปักษ์
ใตนั้บถือ เชือ่กันว่าเป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิ
ทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ ใหม้กีนิมใีช ้หากใคร
สมหวัง วธิีแกบ้นคอืน าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถ์ (ความเชือ่สว่น
บคุคล) TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบ้ชูาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 
1 เล่ม หมากพลยูาสบู 1ชดุ หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1
ผนื +++ คาถาบชูา กลา่ว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัส
สะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภ
คานะมาสะโย 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถึงความ
ศักดิส์ทิธิ ์ที่เมื่อขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข”่ รูปไมแ้กะสลักของ
เด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพราง
ทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ช ือ่กันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ ีส่ถติอยู่ ณ วัดแหง่นี้
จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 
บนบานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้ว่ย
เรียกคนมาซือ้ของ หรือท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้ว่ยหา 
หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธา
น ามาแกบ้น เชน่ รูปไก่ชน ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วน
บรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรง
ศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ 
ทกุวันผูค้นตา่งหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร 
ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

 **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แตเ่มือ่ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของทีน่ ามา
บนและจดุธูปเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไกป่นูปัน้, หนังสติ๊ก, ประทัด 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอขนอม น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงทะเลเพือ่ทีท่า่เรอื

ข ึน้ลงของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศน์รอบอา่วไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนิยม
มาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสดุชคิเช็คอนิที ่ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พื้นทีบ่รเิวณนี้มี
ลักษณะเป็นลานหนิปูนและดนิสขีาว ทีม่แีท่งหนิรูปร่างแปลกตาทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาตติั่งตระหง่านขึน้มาโดดเดน่
กลางแอง่น ้าสเีขยีวมรกตกลายเป็นภาพทีแ่ปลกตาและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหต้อ้งมาถ่ายรูปสวยๆกัน  

 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) หลังทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพั่ก 
ทีพ่กั: โรงแรมมารล์นิ สรุาษฎรธ์าน(ีช ือ่โรงแรมทีท่างบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่ ี ่           เขือ่นรชัชประภา (ถา่ยรปูจดุชมววิ) – สะพานวดัเขาพงั (ภเูขาหวัใจ) - ของฝากไขเ่ค็มไชยา – 
                     ศาลพอ่ตาหนิชา้ง - กรงุเทพฯ   เชา้, เทีย่ง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรียกดัง้เดมิว่า เขือ่นเชีย่วหลาน ซึง่มคีวามโดดเด่นเลือ่งชือ่ในเรือ่งของ

บรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผนืป่าอันเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่กับความงามของภเูขาหนิปนูและ
สายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส จนท าใหไ้ดรั้บฉายาว่าเป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิ
ทวิทัศน์คลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงจนี น าท่านเทีย่วชมววิทวิทศันเ์หนอืเขือ่นถา่ยรปูตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(หรอืชือ่เดมิวา่สะพานแขวนเขาพัง) เป็นอกีจดุเชค็อนิ 
ทีแ่นะน าใหม้าถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลทข์องทีน่ี่คอืสะพานแขวนทีส่ามารถถ่ายรูปและเห็นพืน้หลังเป็นภเูขารูปหัวใจ 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางใหท้่าน แวะซือ้ของฝากของ ไขเ่ค็ม อ.ไชยา และ แหลง่ซือ้ของฝาก 

ศาลพอ่ตาหนิชา้ง จากนัน้เดนิทาง เดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  
 

*********************** 
หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
เง ือ่นไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว 
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

4-7 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 
30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธนัวาคม 63 3,999 1,500 36 
9-12 ธนัวาคม 63 3,999 1,500 36 
30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 36 

31 ธนัวาคม-3มกราคม 64 4,999 1,500 36 
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ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพั่ก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท หรอืแลว้แตค่วามประทับใจ 
•  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื
ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 


