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ก ำหนดกำรเดนิทำง ออกเดนิทำงทกุวนัพฤหสัฯ – กลบัวนัอำทติย์ 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ขนอม 
 

16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ปัม๊น  ำมนั ปตท. ถนนวภิำวดรีงัสติ (ตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้) 

เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระ 

17.30 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “อ ำเภอขนอม” ... จังหวดันครศรธีรรมรำช สนกุสนำนไปกับกิจกรรม

ระหว่ำงกำรเดินทำง พร้อมฟงับรรยำยสิ่งท่ีน่ำสนใจ จำกนั นพักผอ่นอิสระตำมอัธยำศัย… 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    สวนตำสรรค ์– แกรนดแ์คนยอน ขนอม –  

 วดัเจดยี ์– สวนผลไม ้– วดัยำงใหญ ่– วดัมหำธำต ุ
 

05.00 น. น ำท่ำนแวะจุดพักรถ เพื่อท ำภำระกิจส่วนตัว ล้ำงหน้ำ แปรงฟนั... 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  รำ้นอำหำร  (ติม่ซ ำ)  

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนตำสรรค์ สถำนที่ท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชำติ ที่คุณจะได้มำพักผ่อน ฟอกปอด สอูำกำศดีดี พร้อมเอำเท้ำจุ่ม

น  ำแช่ล ำธำรเย็นๆ นั่งมองฝูงปลำแหวกว่ำย ให้ปลำตอดเท้ำ ท่ำมกลำง

ธรรมชำติเขียวชอุ่ม น ำทำ่นชม แกรนดแ์คนยอน ขนอม พื นที่โดยรอบมี

ลักษณะเป็นลำนหิน และดินสีขำว มีแท่งหินรูปร่ำงแปลกตำท่ีเกิดขึ นเอง

ตำมธรรมชำติตั งตระหงำนขึ นมำโดดเด่นกลำงแอ่งน  ำสีเขียว กลำยเป็น

ภำพที่แปลกตำ ท ำให้ผู้ที่ผ่ำนไปมำในเส้นทำงนี นิยมแวะมำถ่ำยภำพ

พอรตเทรตเท่ ๆ เพรำะมีจุดถ่ำยภำพน่ำสนใจหลำยมมุ 

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัเจดยี”์ จำกเรื่องรำวเสียงที่ร่ ำลือถึงควำมศักดิส์ิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวงัทุก

อย่ำง รูปไม้แกะสลักของเด็กชำยอำยุประมำณ 9-10 ขวบ ตั งอยู่ในศำลำในวัดเจดยี์ที่เชื่อกัน

ว่ำเป็นวิญญำณศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี เป็นที่เคำรพสักกำระของชำวบ้ำน ตั งแต่ใน

ละแวกใกล้วัดไปจนถึง ต่ำงจงัหวัดในแถบภำคใต้ จำกศรทัธำที่เชื่อกันว่ำ “ขอได้ไหว้รับ” 

โดยเฉพำะโชคลำภ และกำรค้ำขำย ไอ้ไขม่ีกำรเลำ่สืบต่อกันมำหลำยชั่วอำยุคนว่ำ สถำน

ที่ตั งวัดเจดีย์ปจัจุบนันั นเมื่อก่อน หลวงปู่ทวดซ่ึงเป็นเกจิอำจำรย์ดงัสำยปักษ์ใต้ ได้มำ

ปกักลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั น ส่วนไอไ้ข่นั นเปน็วิญญำณเด็กเป็นลูกศิษย์ 

ซึ่งติดตำมหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมำถึงสถำนที่ดังกล่ำวกลับพบว่ำมีทรัพย์สมบตัิ 

และศำสนสถำนที่ส ำคัญเป็นจ ำนวนมำก จึงได้ให้ไอ้ไขส่ิงสถิตเฝ้ำทรพัย์สมบัติดงักล่ำว 

วิญญำณดวงนี จึงเฝ้ำดูแลปกปกัษ์รักษำทรพัย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วดัแห่งนี ตั งแต่นั น

มำ และหมู่บ้ำนนั น ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้ำนโพธิ์เสด็จ” จวบเท่ำปัจจุบนั 
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จำกนั น น ำท่ำนชม สวนผลไม ้ ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร เดินชม

รอบ ๆ สวนสละ ฝรั่งกิมจู แก้วมังกรสีแดง และเลือก

ซื อของฝำกผลิตภัณฑ์ชุมชน 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  รำ้นอำหำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัยำงใหญ ่ (ตำพรำนบญุ)”   

เป็นวัดร้ำงเก่ำแก่สมัยโบรำณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยำงใหญ”่ แต่ชื่อ “วัดคงคำล้อม” ในอดีต

ชำวบ้ำนท ำไร่ยำงขุดเจอชิ นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธำน เลยบูรณะหลวงพ่อวัด

ยำงใหญ่ และด้วยควำมโด่งดังของพรำนบุญ ก็ได้มีกำรบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงำมเหมือน

ในปจัจุบนั ไฮไลท์ของวัดนี  ก็คือ “ตำพรำนบญุ” สิ่งศักดิส์ิทธิ์ที่ชำวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่ำเป็น

สุดยอดของพรำนทั งปวง บชูำแล้วมีโชคลำภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ควำมปลอดภัย 

โชคลำภให้มีกินมีใช้หำกใครสมหวัง 

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดพระมหำธำต”ุ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร หรือ ที่ชำวนครเรยีกว่ำ วัด

พระธำตุ โบรำณสถำนสถำนที่ศกัดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชำวเมือง 

นครศรีธรรมรำชตลอดจนพุทธศำนิกชนทั งหลำย สัญลักษณ์ของ

จงัหวัดนครศรีธรรมรำชที่รู้จกักันแพร่หลำยก็คอื พระบรมธำตุ

เจดยี์  ซึ่งตั งอยู่ภำยในวัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร เนื่องจำก

เป็นที่บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ ปจัจุบันกรม

ศิลปำกรได้ประกำศ จดทะเบียนวัดพระมหำธำตุเป็น

โบรำณสถำน นับเป็นปูชนียสถำน ที่ส ำคัญที่สดุแห่งหนึ่งของ

ภำคใต้ 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย...  

จำกนั น น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดำว... 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    วดันำงพระยำ – ศำลหลกัเมอืง – หมูบ่ำ้นครีวีง –  

 รำ้น OTOP – วัดเขำขนุพนม 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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จำกนั น น ำท่ำนเดินสู่ “วัดนำงพระยำ” เป็นวัดที่มีประวัติควำม

เป็นมำยำวนำนหลำยร้อยปี ตวัวัดตั งอยู่ริมแม่น  ำปำก

นคร ที่ต่อเชื่อมระหว่ำงทะเลกับเมืองนครศรธีรรมรำช 

เป็นแม่น  ำสำยส ำคัญทั งด้ำน กำรเมือง เศรษฐกิจ  

สังคม ของประวัติศำสตร์นครศรีธรรมรำช วัดแห่งนี เป็น

ต้นก ำเนิดต ำนำนกำรสร้ำงหลักเมืองนครศรธีรรมรำช 

และจตุคำมรำมเทพ ให้ท่ำนไดช้มและสักกำระ       

เทพพระรำหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภำคใต้ 

จำกนั น น ำท่ำนสู่ “ศำลหลกัเมอืงนครศรธีรรมรำช” อันเป็นท่ีประดิษฐำนหลักเมืองของจังหวัด

นครศรีธรรมรำช ซึ่งประกอบด้วยอำคำร ๕ หลัง หลังกลำงเป็นที่ประดิษฐำนของศำลหลักเมอืง 

ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ำยศิลปะศรีวิชัย เรยีกว่ำทรงเหมรำชลีลำ 

ส่วนอำคำรเล็กทั งสี่หลัง ถือเป็นบริวำรสี่ทิศ เรยีกว่ำ ศำลจตุโลก

เทพ ประกอบด้วยพระเสื อเมือง ศำลพระทรงเมือง ศำลพระพรหม

เมือง และศำลพรบนัดำลเมือง ก่อสร้ำงเสร็จสมบรูณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

องค์เสำหลักเมอืงท ำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มำจำกภูเขำยอดเหลือง

อันเป็นภูเขำลูกหนึ่ง ในทิวเขำนครศรีธรรมรำช เนื่องด้วยประวัติ

กำรสร้ำงนั นเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิส์ิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศ

นี นั่นก็คือ “จตุคำมรำมเทพ” จตุคำมรำมเทพที่ครั งหนึ่งคนไทยศรัทธำกันทั งประเทศจนรำคำพุ่ง

ไปที่หลักล้ำน ซึ่งมีต้นก ำเนิดมำจำกกำรสร้ำงศำลและเสำหลักเมืองนครศรีธรรมรำชในครั ง

กระโน้น 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  รำ้นอำหำร 

(*** เมน ู :  ขนมจนีเมอืงคอน เชน่ น  ำยำไตปลำ น  ำยำปำ่ แกงกะทิ ***) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมูบ่ำ้นครีวีง” เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่อพยพไปอำศยัอยู่เชงิเขำหลวง ต ำบล    

ก ำโลน อันเป็นเส้นทำงเดินขึ นสู่ยอดเขำหลวง ชำวบ้ำนมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญำติ 

อำชีพหลัก คอืกำรท ำสวนผลไม้

ผสม เรยีกว่ำ “สวนสมรม” เช่น 

มังคุด เงำะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่ำน

ได้เก็บภำพกับสะพำนบ้ำนคีรีวง 

จำกนั น อิสระให้ท่ำนคลำย

ร้อนที่ น  ำตกหนำนหนิทำ่หำ 

น  ำตกแห่งนี เกิดจำกแหล่งน  ำจำก

เทือกเขำที่ไหลลงมำสู่ด้ำนล่ำง จึง

เกิดเป็นสำยน  ำ จำกนั นเมื่อม ี  

ฝนตกมำกขึ นมำ ๆ ก้อท ำให้สำยน  ำนั นใหญ่จนเป็นแอ่งน  ำ 

จำกนั น อิสระให้ท่ำน “เลอืกซื อสนิคำ้ OTOP” อำทิเช่น ลกูหยีสำมรส มังคุดกวน ทุเรียนกวน ทุเรียน

กวนย่ำงห่อใบกำบหมำก  
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จำกนั น น ำท่ำนสู่ วดัเขำขนุพนม (พระเจำ้  ตำกสนิมหำรำช) ตำมประวัติเชื่อกันว่ำ เขำขุนพนม เคยเป็นที่

ประทบัของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ภำยหลังจำกสิ นรัชกำล

ของพระองค์ มผีู้สันนิษฐำนว่ำพระเจ้ำตำกสินทรงมิได้ถูกประหำรชีวิต 

อย่ำงที่พงศำวดำรกล่ำวอ้ำงแต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญำติ

หรือทหำรคนสนิท แล้วเสด็จมำยังนครศรีธรรมรำช มีกำรเตรียมกำร

โดยมีกำรสร้ำงป้อมปรำกำร ท ำเชิงเทิน ป้อมวงกลมตำมชะง่อนผำ

เพื่อให้พระเจ้ำตำกสินได้ประทบัเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสนำกรรม

กรรมฐำน ณ วัดเขำขุนพนมจนเสด็จสวรรคต แต่บำงกระแสกล่ำวว่ำ

เขำขุนพรม สร้ำงโดยพระยำตรังภูมำภิบำลเจ้ำเมืองนครศรธีรรมรำช

ส ำหรับพักตำกอำกำศที่เขำขุนพนมจึงมีกำรสร้ำง ปอ้มปรำกำรคอยป้องกันอย่ำงแน่นหนำ 

เยน็ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ เมนอูำหำรใต ้เลิศรส 

จำกนั น น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดำว... 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    วดัธำตนุอ้ย – กรงุเทพฯ 
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วดัธำตนุอ้ย” วัดธำตุนอ้ย หรือ 

วัดพระธำตุน้อย ตั งขึ นโดยควำมประสงค์ของพ่อท่ำนคล้ำย (พระ

ครูพิศิษฐ์อรรถกำร) พระเกจิอำจำรย์ที่ชำวใต้เลื่อมใสศรทัธำอย่ำง

สูงรปูหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยำนุศิษย์และประชำชน ที่เคำรพนับถือ ศรทัธำ 

พ่อท่ำนคล้ำยได้เชื่อถือถึงควำมศกัดิ์สิทธิ์ของวำจำ พูดอย่ำงไรเป็น

อย่ำงนั น ท่ำนมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสขุ เป็นสุข พอ่

ท่ำนคล้ำย วำจำสิทธิ ์ ไดช้ื่อว่ำเป็นเทวดำเมืองคอน เทพเจ้ำ แห่ง

แดนใต้ น ำท่ำนสักกำระพระเจดยี์ที่ประดิษฐำนพระสำรีริกธำตุ 

และสรีระสังขำรพ่อท่ำนคล้ำย ในโลงแก้ว ซึ่งประดิษฐำนอยู่ใน

องค์พระเจดยี์ เจดยี์แห่งนี ยงัถือเป็นอนุสรณ์สถำนพอ่ท่ำนคล้ำยอกี

ด้วย สังขำร พ่อท่ำนคลำ้ยซึ่งว่ำกันว่ำแข็งเป็นหิน ที่ชำวบ้ำนนบั

ถือและศรัทธำด้วยแล้วก็ยิ่งท ำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ำมำสักกำรบูชำ

กันมำกยิ่งขึ น 

จำกนั น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อ ำเภอไชยำ... 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ รำ้นอำหำร (ซฟีูด๊)     

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ... 

23.30 น. เดนิทำงถงึ ปัม้ ปตท ถนนวภิำวดรีังสติ โดยสวสัดภิำพ  

 

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

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... นครศรธีรรมรำช  4 วนั 2 คนื 

*** รถโคช้ - ไม่นอ้ยกวำ่ 30 ท่ำน  / รถตู ้- ไมน่อ้ยกว่ำ 9 ท่ำน *** 

 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 5,999.- บำท  (รถโคช้) 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 6,999.- บำท  (รถตู)้ 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   2,000.-  บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ ... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 30 คน / ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำที่พัก 2 คืน / ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนโปรแกรม    

3. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

4. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 300 บำท 

 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน คำ่มดัจ ำทำ่นละ 3,000.- บำท ... 

ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั งหมด กรุณำช ำระ

ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไมช่ ำระภำยใน

เวลำทีก่ ำหนด ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ ำทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรส่วนบคุคล 

ทั งนี เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 



 

 

นครศรฯี 4 วนั  -7- 

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 

 

 หมำยเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน

ค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ทั งสิ น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจำกทำงสำยกำรบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก

เท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยดุงำน, ปญัหำ

กำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุำรณ์

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไมว่่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ให้ถอืว่ำ
ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได ้

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. นครศรีธรรมราช 4 วนั 2 คนื (รถ) ............วนัเดินทาง.................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

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

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


