
                             

FTT2029 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธาน ี4 วัน 2 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัอากาศด ีณ ครีวีง สายมตูอ้งไมพ่ลาดขอพรไอไ้ขว่ดัเจดยี ์
ไหวต้าพรานบญุ วดัยางใหญ ่ 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
นครศรธีรรมราช  

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

3 วดัยางใหญ(่ไหวต้าพรานบญุ) - วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– ขนอมแกรนดแ์คนยอน – สะพานไมอ้า่วเตล็ด 
– พกัสรุาษฎร ์อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

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



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

  

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 
 

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง        รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน – ครีวีง – วดัธาตนุอ้ย – ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัพระมหาธาต ุ

                     วรมหาวหิาร - พกัเมอืงนคร      เชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจุดพักรถใหท้า่นท าธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น าทา่นน า
ทา่นเดนิทางสู ่รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน ควิคตูอนเป็นชือ่เมอืงนครเมือ่ยคุพันกวา่ปีกอ่น มกีารกอ่สรา้ง
สถาปัตยกรรมอาคารแบบยอ้นยคุ เชน่ ชโินโปรตกุสี ยโุรเป้ียน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อสิระให ้
ทา่นถา่ยรูปและรับประทานอาหารเชา้ 

 
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

น าท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นทีอ่ากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย หมู่บา้นครีวีง ธรรมชาตทิีแ่สนสงบ 

ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นทีเ่รยีบง่ายและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แกท่ีอ่พยพ

ไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง เดมิชุมชนน้ีมีชือ่ว่า "บา้นขุนน ้า" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น ้าจากยอดเขาหลวง 

ตอ่มาเปลีย่นเป็นชือ่ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมู่บา้นซึง่อยู่ภายในวงลอ้มของภูเขา สะพานขา้มแม่น ้าบา้น

ครีวีง สะพานขา้มแม่น ้าก่อนเขา้หมู่บา้นครีวีง  ซึง่กลายเป็นที ่Check Point  แวะ Check In และโพสต์

ท่าถ่ายรูป ดว้ยทัศนีย์ภาพขุนเขา  สายน ้า  ไอหมอกฝน  และสะพานปูนขา้มคลองท่าดี  ซึง่เป็นจุดที่

คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คอื  คลองปง  คลองทา่หา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหนา้สดุแสนโร

แมนตกิ น าทา่นถา่ยภาพทีร่ะลกึสมัผัสบรรยากาศบรเิวณสะพานปนู 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว 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 



                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่2)  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อทา่นคลา้ย (พระ

ครูพศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี่ชาวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอย่างสูงยิง่รูปหนึ่ง ซึง่ศษิย์ยานุศษิยแ์ละ

ประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็น

อย่างนัน้ ทา่นมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อท่านคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเทวดา

เมอืงคอน เทพเจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ โดยประดษิฐานพระเจดยีพ์ระ

สารรีกิธาตแุละสรรีะสงัขารพ่อทา่นคลา้ย ในโลงแกว้ประดษิฐานอยูใ่นองคพ์ระเจดยีปั์จจุบันสรรีะ พ่อทา่น

คลา้ยวาจาสทิธิ ์ประดษิฐฐ์านอยู่ในองคพ์ระเจดยี ์ณ สถานทีน้ี่ จงึเป็นเจดยีอ์นุสรณ์สถานพ่อท่านคลา้ย

อกีดว้ย สงัขาร พ่อทา่นคลา้ยซึง่วา่กันวา่แข็งเป็นหนิ ทีช่าวบา้นนับถอืและศรัทธาดว้ยแลว้ก็ยิง่ท าใหผู้ค้น

หลั่งไหล เขา้มาสกัการบชูากันมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช น าท่านสักการะสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองกัน 

ศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ในอ าเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนือของ สนามหนา้เมอืง ออกแบบ

ใหม้ีลักษณะ คลา้ยศิลปะศรีว ิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุ

วรมหาวหิาร หรอื ทีช่าวนครเรยีกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญ

ชาวเมอืงนครศรธีรรมราช  พระบรมธาตุเจดยี ์เป็นทีบ่รรจุ พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบัน

กรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานทีส่ าคัญทีสุ่ด

แห่งหนึง่ของภาคใต ้ซึง่ตอนน้ีก าลังเขา้สูก่ารพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยู่ดว้ย ในวัดพระธาต ุยังม ีพระ

แอด-พระพวย หรอืชาวบา้นเรยีกกันว่า “พระปวด-หาย” ขอลูกได ้หายเจ็บป่วย ซึง่ประดษิฐานอยู่ใน 

“วหิารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น

สมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพร

ในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสกัการะพระธาต ุไหวพ้ระขอพรพระแอด 

เรยีบรอ้ยแลว้ แถวบรเิวณวัดยังมตีลาดตอนเย็น ทีช่าวนครเรยีกว่า หลาดหนา้พระธาตุ ซึง่ก็คอื ตลาด

หนา้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ถนนคนเดินหนา้วัดพระมหาธาตุฯ ที่อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรธีรรมราช  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 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 าทา่นสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) วัดสชีมพูแห่งเมอืงนคร เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มัยโบราณ แตเ่ดมิชือ่ 

“วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอชิน้สว่นพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบรูณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญก็ไดม้ีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงาม

เหมอืนในปัจจุบัน ไฮไลทข์องวัดน้ีคอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กันวา่เป็นสดุ

ยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ 

ใหม้กีนิมใีช ้หากใครสมหวัง วธิีแกบ้นคือน าปัจจัยถวายไปช่วยสรา้งวัดสรา้งโบสถ์ (ความเชื่อส่วน

บคุคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1ชุด 

หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบูชา กลา่ว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สมัมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชัยยะ สริโิภคา

นะมาสะโย 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรือ่งราวที่ร ่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมือ่ขออะไรก็ได ้

สมหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชื่อกันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่สถติอยู่ ณ วัดแห่งน้ีจาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี

ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ

หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแก ้

บน เชน่ รูปไก่ชน ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัด

กองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที่มตี่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้

ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเท่านัน้    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, 

ไกป่นูป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอขนอม น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมอ้่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท้ี่สรา้งยืน่ลง

ทะเลเพือ่ทีท่่าเรอืขึน้ลงของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศนร์อบอา่วไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็นอกีหนึง่

จุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสุดชคิ

เช็คอนิที่ ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พื้นที่บรเิวณน้ีมีลักษณะเป็นลานหนิปูนและดนิสขีาว ที่มีแท่งหนิ



                             

รูปร่างแปลกตาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตติั่งตระหง่านขึน้มาโดดเด่นกลางแอง่น ้าสเีขยีวมรกตกลายเป็น

ภาพทีแ่ปลกตาและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหต้อ้งมาถา่ยรูปสวยๆกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) หลังทานอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่ัก 

 

 

ทีพ่กั: โรงแรมมารล์นิ สรุาษฎรธ์าน ี

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่           เขือ่นรชัชประภา (ถา่ยรปูจดุชมววิ) – สะพานวดัเขาพงั (ภเูขาหวัใจ) - ของฝากไขเ่ค็มไชยา – 

                     ศาลพอ่ตาหนิชา้ง - กรงุเทพฯ   เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรยีกดัง้เดมิวา่ เขือ่นเชีย่วหลาน ซึง่มคีวามโดดเด่นเลือ่ง

ชือ่ในเรือ่งของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผืนป่าอันเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอย่างยิง่

กับความงามของภูเขาหนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบที่สวยใส จนท าใหไ้ดรั้บฉายาว่าเป็น กุย้หลนิ

เมอืงไทย เน่ืองจากมหีลายๆมุมทีม่บีรรยากาศววิทวิทัศน์คลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของ

เมืองจีน น าท่านเทีย่วชมววิทวิทศันเ์หนือเขือ่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(หรอืชือ่เดมิว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอนิ ทีแ่นะน าใหม้า

ถา่ยรูปสวยๆ ไฮไลทข์องทีน่ี่คอืสะพานแขวนทีส่ามารถถา่ยรูปและเห็นพืน้หลังเป็นภเูขารูปหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  



                             

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางใหท้่าน แวะซื้อของฝากของ ไข่เค็ม อ.ไชยา และ 

แหล่งซือ้ของฝาก ศาลพ่อตาหนิชา้ง จากนั้นเดนิทาง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

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

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

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



                             

•  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 


