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กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง   สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินครศรีธรรมราช – วดัยางใหญ ่–  

                                สชิล – วดัเจดีย์ไอไ้ข ่- ขนอม - จุดชมววิเนนิเทวดา เนนินางฟา้ – 

                                BLUE TERRACE CAFE & BAR – ถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดำ 

 

03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประต ู 2 – 3 สายการบินไทย เวยีตเจ็ท 

แอร์ (THAI VIETJET)....เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้าน

สัมภาระและการเช็คอิน 

 (กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด 

หากทา่นเดินทางมาไมท่ันเวลา ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่ใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการชำระ

แบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) 

 

05.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบนินครศรีธรรมราช  โดยเทีย่วบิน VZ336 (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว ให้อิสระ

ท่านทำภารกิจส่วนตวัให้เรียบร้อย 

เชา้  รับประทานเชา้ ณ รา้นโกปี ้สาขา ควิดู 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ ่ (ตาพรานบุญ) เดิมชื่อ 

วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบ

ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบรูณะ

และสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปจัจบุนั แต่เนื่องด้วยที่

วัดมีตาพรานบญุวัดจึงโด่งดงัทำให้เป็นที่ศรัทธาของ

ชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการ

บรูณะวัดให้สวยงาม ในปจัจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสด
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งดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีนบัถือของชาว

ภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบชูาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวงั ให้แก้บนโดย

การนำปัจจยัมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป  

ในการบูชาขอพรตาพรานบญุ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิ่งที่ต้องเตรยีม 

หากมีการบนบานศาลกลา่วด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน 

*คาถาบชูาพรานบญุ* จดุธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดยี์ หรอื ไอไ้ข่วัดเจดยี ์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอไ้ข ่ เป็นที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ 

การทำมาค้าขาย ทำใหช้าวบ้านศรทัธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดียไ์อ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่

ร่ำลือถึงความศกัดิ์สิทธิ์ ขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง จาก

ศรทัธาที่เชื่อกันว่า “ขอไดไ้หวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ 

และการค้าขาย วัดเจดยี์ก็ไม่แตกต่างกับวดัท่ัวๆ ไปใน

ประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรทัธา นับ

ถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ 

ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกนัมาหลายชั่วอายคุนว่า สถาน

ที่ต้ังวัดเจดีย์ปัจจุบนันั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซ่ึงเป็น

เกจิอาจารยด์งัสายปักษ์ใต้ได้มาปกักลด เดินธุดงค์อยู่

บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 

– 10 ขวบเป็นลูกศิษยซ์ึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามี

ทรัพยส์มบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข ่สิงสถิตเฝ้าทรพัย์สมบัติ

ดงักล่าว 

การบูชาไอ้ไข่    

1. การขอพรหรือบนบาน จดุธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบชูาขอได้ไหว้รับ 

2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อสำเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้คำพูดหรือสิ่งที่รับปากไว้ได้

หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

3. การถวายของปกติที่ไม่ใช่การแก้บน จดุธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิลอกี ถือได้ว่าอำเภอ

ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจงัหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรบัลมทะเลแบบสบายๆ ใน

บรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่  และขนอมไม่ได้มดีเีพียงแค่

เป็นอำเภอติดทะเล แต่ยังมีจดุแวะเท่ียว แวะกิน ที่น่าสนใจ

อีกมากมาย  

จากนัน้ นำท่านสู่ BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตั้งอยู่ใน     

ขนอมถือเป็นร้านอาหารและเครื่องด่ืมไฮไลทใ์หม่ของอำเภอ

ขนอมก็ว่าได้ สามารถให้ท่านชมวิวทะเล 3 สี ของอ่าวขนอม 

สัมผัสกลิ่นอายทะเล และมีจดุถ่ายภาพหรือโพสท่าสวยๆ 

หลากหลายจุด ที่เด่นตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์ของร้านคือ 



 

 

นครศรีธรรมราช 2 วัน  -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33 th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

  

สะพานเหล็กแขวนสีน้ำเงิน FORTUNE BRIDGE และสะพานแดงที่ทอดยาวให้ได้มุมทิวเขาและ

ท้องทะเลได้อย่างสวยงาม ทั้งนี้หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้อสิระสำหรับเครื่องด่ืม

และของหวาน เพื่ออรรถรสใน 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ จดุชมววิเนนิเทวดา-

นางฟา้ เป็นจดุชมวิวขึ้นชือ่ที่เห็นบรรยากาศ

แนวหาดทรายของขนอม เป็นชมวิวที่ต้ังอยู่

ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขน

อม จงัหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นท่ีได้

จดัระเบยีงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเล

สีฟ้าคราม ที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล  

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล ให้อิสระท่านถ่ายภาพ เพราะถนนเส้นนี้ถือเป็นจุด

ไฮไลท์ที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกเสมอ เส้นเขาพลายดำ-อา่วท้องหยี ที่เรียก

ได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบ

ชายทะเลที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก 

อำเภอสิชล ถึง อำเภอขนอม เมื่อขับรถก็จะได้

เห็นทั้งวิวธรรมชาติเขียวขจีและวิวชายทะเลสี

ฟ้าครามตัดกันสวยงาม รวมถึงยังมีจดุชมวิว

ชายทะเล ที่ต้ังอยู่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติ

หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ถ้าขับรถมาแล้ว

เจอกับรูปป้ันช้างพรายดำพร้อมกับศาลา 2 

หลัง จดุนี้เป็นศาลาชมวิวที่สามารถชมวิวทะเล

สุดขอบฟ้าได้แบบ 18 องศา บริเวณอ่าวท้องหยี ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเล

ใต้ เป็นชายหาดแนวโค้ง ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหินสวยงาม สามารถลงเล่นน้ำได้ และทาง

ตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเล กัลปังหาที่อุดมสมบูรณ ์ จึงมีฝูงปลาชุกชุม จดัว่า

เป็นหนึ่งทศันยีภาพที่น่าสัมผัสของทะเลขนอม 

คำ่ รับประทานอาหารคำ่  อสิระอัธยาศัย 

จากนัน้ นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม MANDY NOK HOTEL  หรือเทียบเทา่  
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วันทีส่องของการเดนิทาง  บา้นคีรีวง - สะพานบา้นคีรีวง - ศาลหลักเมือง -  

                                     วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - สนามบนินครศรีธรรมราช - 

                              สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้  รับประทานเชา้ ณ รา้นอาหาร (ติม่ซำ) 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ บา้นคีรีวง ไฮไลท์

คือ สะพานขา้มแมน่ำ้หมู่บา้นคีรีวง 

ซึ่งกลายเป็นจดุเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่

มีอากาศดทีี่สุดในประเทศไทย ให้

ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด 

แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติท่ี

สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสตท์่า

ถ่ายรูปท่ีสำคัญจุดแรกสำหรับคีรีวง ด้วยทัศนียภ์าพขุนเขา สายน้ำ ไอหมอกฝน และสะพาน

ปูนข้ามคลองท่าด ีซึ่งเป็นจดุท่ีคลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และ

คลองท่าชาย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร (ขนมจีนนำ้ยา) 

จากนัน้  นำท่านสักการะ ศาลหลกัเมืองนคร สิ่งศักดิส์ิทธิค์ู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรกัษาบ้านเมือง

ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคย

รับรู้ถึงความศักดิส์ิทธิ์ของศาลหลักเมืองจาก

คำลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดา

รักษาเมอืง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของ

ศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่าง

งดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลัง

กลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มี

ลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรยีกทรงเหมราช

ลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทิศ เรยีกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระ

เสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง 

จากนั้น หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวหิาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมา

ในป ี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงส

ถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด

มหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถึงปจัจุบัน พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่ง

ด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หากใครมาที่

นครศรีธรรมราชไม่ได้มาสักการะพระบรมธาตุที่วัดแห่งนี้ถือ

ว่ามาไม่ถึง มีประเพณีด้ังเดิม การแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งผ้าที่

นำมาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดยี์

เปรียบเสมือนทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และยกผ้าขึ้นเหนือ
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หัวเพื่อไมไ่ด้ดถููกเหยียดหยาม ให้มีศลีธรรมอยู่กับเราเพื่อบงัคับให้เราทำถูกต้องตามศีลธรรม 

และคนใต้ถือว่าการห่มผ้าบชูาองค์พระธาตุเป็นมงคงท่ีสูงสุดในชีวิต ประเพณีบุญเดอืนสิบเพื่อ

ทำบุญให้กับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชื่อดังของภาคใต้ 5 อย่าง คอื ขนมลา, ขนมบ้า, ขนม

ดซีำ, ขนมกง และขนมพองนอกจากนี้ภายในวัดยงัมี “พระแอด” เป็นพระพทุธรูปสีทองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นที่เคารพศรทัธาของผู้คนในแถบ

นั้น ซึ่งนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื่อกันว่าพระ

แอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจ็บป่วยแล้ว อีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็นประจกัษ์ก็คือการ “ขอลูก” 

ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบนัดาลลูกให้แก่ผู้ที่มีลูกยาก ความสำเร็จตามคำขอ 

คำ่ รับประทานอาหารคำ่  อสิระอัธยาศัย 

จากนั้น  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนครศรธีรรมราช 

20.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวสายการบินไทย เวียตเจ็ท แอร์ THAI VIETJET 

(VZ) เที่ยวบินที่ VZ335 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

21.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราค่าบรกิาร .... ทัวร์นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน (VZ) 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พัก 2 ทา่น/หอ้ง พักเดีย่วเพิม่ 

04 – 05 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

05 – 06 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

07 – 08 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

11 – 12 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

12 – 13 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

14 – 15 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

25 – 26 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

26 – 27 พฤศจกิายน 2564 7,999 1,000 

02 – 03 ธันวาคม 2564 7,999 1,000 

23 – 24 ธันวาคม 2564 7,999 1,000 

*ราคาขา้งตน้เปน็ราคาทีต่ัว๋เครือ่งบนิวันทีท่ำการเชค็เมือ่วน้ที ่10 กันยายน 2564* 

*และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา และไฟล์ทบนิทีใ่กลเ้คียงแทน* 

 

* กรณพีัก 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทำการเสรมิเตียงไดเ้ทา่นัน้ * 

ราคาทวัร์นีส้ำหรับนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น  

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจำนวนขัน้ตำ่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ 

กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจำนวนดังกลา่ว  

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

ราคาทัวร์ขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงได ้เนือ่งจากราคาตัว๋เครือ่งบนิมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นำ้มันทีไ่มค่งที ่อาจมีการปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ

เพิม่เตมิจากราคาทีก่ำหนด และทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรือสายการบนิ โดยจะ

คำนงึถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เปน็หลัก 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรือรา้นคา้บางแหง่อาจจะยังไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได้*** 

**ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานทีด่ังกลา่ว อันมาจากเหตุสุดวสิัย** 
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 อตัราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั โดยสายการบินไทย เวียตเจ็ท 

2. ค่ารถตู ้... จำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

3. ค่าที่พัก 2 คืน / คา่ธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ยังไม่รวมค่าทิป) 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 200,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มนิิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตวัที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่ม

ตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท / ทรปิ / ทา่น 

 เงือ่นไขการจอง และชำระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน พรอ้มชำระเงนิ 

คา่มัดจำทา่นละ 5,000.- บาท ... สำหรับค่าทวัรส์่วนที่

เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน ... 

หากไมช่ำระภายในเวลาทีก่ำหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ 

ยนิดใีห้บรษิัทฯ ทำการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ึดเงนิมัด

จำทนัที 
 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้่านชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงินของทา่นเปน็สำคัญ 

 

 หมายเหตุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-

เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบ ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่

คืนค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทาง

บริษัทฯ ไม่ได้รบัค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

ปัญหาการจราจรตดิขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง

เหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์........ ทัวร์นครศรีธรรมราช 2 วนั 1 คืน (VZ) .......วนัเดินทาง.............................................. 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์.......................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง...............) 
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 

   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


