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ทวัรน์ครศรธีรรมราช – ขนอม – สชิล 2 วนั 1 คนื 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วเมอืงคอน  ขอพรตาไข่วดัเจดยี ์

สกัการะศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช 

กราบไหว ้พระบรมธาตุเจดยี ์

เทีย่วขนอม “เมอืงชายทะเลสุดโรแมนตกิ รมิฝ่ังอา่วไทย” 

เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แห่งเมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน” 

พกัรสีอรท์บรรยากาศรมิทะเล ทีข่นอม 1 คนื 

เดนิทางโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA (FD)  
                                            เดนิทาง มกราคม – เมษายน 2564 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก             กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) - นครศรธีรรมราช – ศาลหลกัเมอืง – วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – สชิล –  
                       วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – ขนอม – จดุชมววิเนนิเทวดา 

 
 

04.50 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

06.50 น.  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยเทีย่วบนิ FD 3188 

(มมีคัคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ยจากกรงุเทพฯ) 

 

08.05 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทุกท่านสู่เมืองคอน น าท่านขึน้รถตู ้

ปรับอากาศ VIP  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ตามอธัยาศยั (ทวัรจ์ะน าทา่นไปที ่รา้นโกป๊ี  เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ในเมอืงนครที่มมีา

นานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได ้แต่ไม่ไดม้ีแต่กาแฟเท่านัน้ ยังมีทัง้อาหารคาว -หวาน ใหท้่านไดล้ิม้

ลองอกีมากมาย) 
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จากน ัน้     น าท่านสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 

ซึง่อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลัง

กลางประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลัีกษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิัย เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 

หลัง ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ เรยีกวา่ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและ

ศาลพรบันดาลเมอืง 

หลังจากนัน้     น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่ว่า “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลา้เจา้อยูห่ัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน พระ

บรมธาตเุจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตทุีวั่ดแหง่นี้ถอืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้หม่ของธาตุ

เจดยีเ์ปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์ และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไมไ่ดด้ถูกูเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยูกั่บเรา

เพือ่บังคับใหเ้ราท าถกูตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การหม่ผา้บูชาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณี

บญุเดอืนสบิเพือ่ท าบุญใหกั้บบรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้ 5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, 

ขนมกง และขนมพอง 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารชาวเรอื (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบชิน้สว่นของ

พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยทีวั่ดมตีาพรานบุญวัดจงึโด่ง

ดังท าใหเ้ป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมีการบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุ บันโบสถม์ีสี

ชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่นับถือของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บรูณะตอ่ไป  

 

 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิง่ที่

ตอ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะ

โต อะระหะโต สัมมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชัยยะ 

สริโิภคา นะมาสะโย 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิมทีีพ่ักสวยๆ รา้นอาหารทะเลสดๆ รวมถงึ

รา้นคาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ ท าใหอ้ าเภอขนอม มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ ดว้ย

ระยะทางทีไ่มไ่กลจากทา่เรอืทีส่ามารถไปขึน้เรอืเพือ่ไปเกาะสมยุได ้รวมถงึเป็นทีเ่ทีย่วทีส่งบ เหมาะแกก่ารมาพักผอ่น  

http://www.riothaitravel.com/
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 หลังจากนัน้น าท่านสู่ จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า เดมิทเีป็นเพียงพืน้ทีด่นิว่างเปล่า ของคุณอานนท ์โสมปาลม์ 

ตอ่มาคุณอานนทก็์ไดป้รับปรุง และตกแตง่พืน้ทีต่รงนี้ ใหม้วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงามขึน้ จนกลายมาเป็น จุดชมววิเนนิเทวดา 

– เนินนางฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายในพื้นที่ไดจ้ัดระเบยีงชมววิที่สามารถยืน

ชมววิของทะเลสฟ้ีาคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) 

พกัที ่ โรงแรม  TALKOO BEACH RESORT (ขนอม) หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่อง         ขนอม – สชิล – วดัเจดยี(์ไอไ้ข)่– รา้นขายของฝาก – สนามบนินครศรธีรรมราช –  

                      สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ขวั่ดเจดยี ์เป็น

วัดซึง่มตี านานเด็กวัดทีช่ ือ่ไอไ้ข่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาว

นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอ

โชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมีความ

เชื่อต่อวัดเจดีย์ไอไ้ข่  จากเรื่องราวเสียงที่ ร ่าลือถึงความ

ศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า 

“ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยี์

ก็ไม่แตกต่างกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ที่แปลก และ

เป็นที่เคารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้น

ท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข่ มกีารเล่าสบืต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า 

สถานที่ตัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมื่อก่อนไดม้ีหลวงปู่ ทวดซึง่เป็น

เกจอิาจารยดั์งสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนั้น ส่วนไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 

ขวบเป็นลูกศษิย์ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถงึสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัต ิและ ศาสน

สถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดัิงกลา่ว 
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การบูชาไอไ้ข่ 1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวร้ับ 

      2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอให ้

ค าพูดหรอืสิง่ทีร่ับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไมเ่ป็นพันธสญัญากัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

      3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีเมอืงคอน (4) 

น าท่านเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้

เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็มไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

  หลงัจากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช  

17.55 น.          ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ FD 3187 

19.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

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

 

 

 

 

 

ตารางเดินทาง /  อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
จ านวน 

ที่นัง่ 
ผูใ้หญ/่ท่าน (พกัหอ้งคู่)   

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

เดอืน มกราคม 2564 

  06 - 07 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
 07 - 08 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  09 - 10 มกราคม 2564 8 7,900.- 1,000.- 
  13 - 14 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
 14 - 15 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  16 - 17 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  20 - 21 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  21 - 22 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  23 - 24 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
 27 - 28 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
  28 - 29 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
 30 - 31 มกราคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
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เดอืน กุมภาพนัธ ์2564 

03 - 04 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

04 – 05 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

06 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

10 – 11 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

11 – 12 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

13 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 8 7,900.- 1,000.- 

17 -18 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

18 -19 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

20 - 21 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

24 - 25 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

25 - 26 กุมภาพนัธ ์2564 8 7,900.- 1,000.- 

27 - 28 กุมภาพนัธ ์2564 8 6,900.- 1,000.- 

เดอืน มนีาคม 2564 

03-04 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
04-05 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
06-07 มนีาคม 2564 8 7,900.- 1,000.- 
10-11 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
11-12 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
13-14 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
17-18 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
18-19 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
20-21 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
24-25 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
25-26 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 
27-28 มนีาคม 2564 8 6,900.- 1,000.- 

เดอืน เมษายน 2564 

31 มนีาคม -1 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
01-02 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
03-04 เมษายน 2564 8 7,900.- 1,000.- 
07-08 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
08-09 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
10-11 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
13-14 เมษายน 2564 8 7,900.- 1,000.- 
14-15 เมษายน 2564 8 7,900.- 1,000.- 
15-16 เมษายน 2564 8 7,900.- 1,000.- 
17-18 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
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21-22 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
22-23 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
24-25 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
28-29 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 
29-30 เมษายน 2564 8 6,900.- 1,000.- 

 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

เนือ่งจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบนิตน้ทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท าการซือ้ภายใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋ทีซ่ ือ้

แลว้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋า 27 กโิลกรัม (ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ โหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระมดัจ าคา่ทวัร ์จ านวน 5,000 /ทา่น   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ หรือ

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เชน่ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิที่

ออกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% ของค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
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