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วนัแรก           กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) - นครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) - วดัเจดยี ์ 
                     – 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 หลังรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน  

 
เชา้ อสิระอาหารเชา้  (ทวัรจ์ะน าทา่นไปที ่รา้นโกป๊ี  เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ในเมอืงนครทีม่มีานานกวา่ 70 ปี ถอืว่า

อยูคู่เ่มอืงนครมาเลยก็วา่ได ้แตไ่มไ่ดม้แีตก่าแฟเทา่นัน้ ยังมทัีง้อาหารคาว-หวาน ใหท้า่นไดล้ิม้ลองอกีมากมาย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบชิน้สว่นของ
พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยทีวั่ดมตีาพรานบญุวัดจงึโดง่ดังท าให ้

เป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง จงึมกีารบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบันโบสถม์สีชีมพูสวยสดงดงาม 
จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่ว่าหากบูชาแลว้มโีชคลาภ

เงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บรูณะตอ่ไป  
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การบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกล่าว

ดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื  

*คาถาบชูาพรานบญุ* จุดธปู 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกลา่ว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ  
 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย  

 
 

 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ข่วัดเจดยี ์เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดทีช่ ือ่ไอไ้ข่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจ

ของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมี
ความเชือ่ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอ

ไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก็์ไม่แตกต่างกับวัดท่ัวๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ที่แปลก และเป็นที่
เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นท่ัวสาระทศิ คอื ไอไ้ข่ มีการเล่าสบืต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถาน

ทีตั่ง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยดั์งสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ สว่นไอ ้
ไข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่ังกล่าวกลับ

พบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดัิงกล่าว 

 
การบชูาไอไ้ข ่1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวร้ับ 

      2. การแกบ้น จุดธปู 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กล่าวแกบ้น แตต่่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรอืสิง่ทีร่ับปากไวไ้ดห้มดจากกัน 
ไมเ่ป็นพันธสญัญากัน ตัง้แตบั่ดนี้เป็นตน้ไป” 

      3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ขนอม มชีายหาดทีส่วยงาม มคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาต ิมทีีพ่ักสวยๆ รา้นอาหารทะเลสดๆ รวมถงึ

รา้นคาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ  ท าใหอ้ าเภอขนอม มักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ ดว้ยระยะทางที่

ไมไ่กลจากทา่เรอืทีส่ามารถไปขึน้เรอืเพือ่ไปเกาะสมุยได ้รวมถงึเป็นทีเ่ทีย่วทีส่งบ เหมาะแกก่ารมาพักผอ่น  
หลังจากนัน้น าท่านสู ่จุดชมววิเนนิเทวดา-เนนินางฟ้า เดมิทเีป็นเพยีงพื้นทีด่นิว่างเปล่า ของคุณอานนท ์โสมปาลม์ 

ต่อมาคุณอานนทก็์ไดป้รับปรุง และตกแต่งพื้นที่ตรงนี้ ใหม้ีววิทวิทัศน์ที่สวยงามขึน้ จนกลายมาเป็น จุดชมววิเนนิเทวดา – เนิน
นางฟ้า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายในพืน้ทีไ่ดจ้ัดระเบยีงชมววิทีส่ามารถยนืชมววิของทะเลสี

ฟ้าคราม ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล   
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) 

พกัที ่ โรงแรม อสิระ บชี รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่อง ขนอม – สะพานไมอ้า่วเตล็ด - เกาะนุย้นอก – ศาลหลกัเมอืง - วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สะพานไมอ้า่วเตล็ด ตัง้อยู่ที่อ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นสะพานไมท้ี่สรา้งยื่นลง

ไปในทะเลเพื่อใชเ้ป็นท่าเรือขึน้ลงของชาวประมงและใชส้ าหรับลงเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสชีมพู น าท่าน ล่องเรอืชมความ
นา่รกัของโลมาสชีมพู ซึง่มอีาศัยอยูป่ระมาณ 50 ตัว และจะอาศัยอยูใ่นบรเิวณปากน ้าทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ ซึง่จะมใีหเ้ห็นมาก

ทีอ่า่วแห่งนี้ หมายเหต ุ: การลอ่งเรอืชมโลมาสชีมพู ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดกูาล และช่วงเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไม่

สามารถลอ่งเรอื หรอืปลาโลมาไมอ่อกมาใหช้ม โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งด
คนืเงนิค่าใชจ้า่ยในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่น
โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ชม หนิพบัผา้ นี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวทิยามลัีกษณะเหมอืนเป็นแผน่หนิทีทั่บซอ้นเรยีงกันเป็นชัน้ๆสงูขึน้

ไป เกาะนุย้นอก  เกาะเล็กกลางทะเลในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มีสิง่ที่มหัศจรรยบ์นเกาะ ท าใหเ้กาะแห่งนี้

กลายเป็นสถานที ่Unseen เนื่องจากบนเกาะนี้มบีอ่น ้าจดืทีม่รีูปร่างคลา้ยกับรอยเทา้ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิว้ สามารถมองเห็น
ไดใ้นตอนที่น ้าทะเลลดลง ถา้เป็นช่วงที่น ้าขึน้ บ่อน ้านี้ก็จะถูกน ้าทะเลท่วมหมด เชือ่กันว่า พื้นที่แห่งนี้คอืบรเิวณที่เกดิต านาน 
“หลวงปู่ ทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื”   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีเมอืงคอน (4)  
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น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองที่คอย
ปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้ ึงความ

ศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษา

เมือง ซึง่อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงาม
ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง หลังกลางประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบให ้

มีลักษณะคลา้ยศลิปะศรีวชิัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถือ
เป็นบรเิวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรง
เมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบันดาลเมอืง 

น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลา้เจา้อยูห่ัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน พระบรมธาตุ
เจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสกัการะพระบรมธาตุทีวั่ดแหง่นี้ถอืวา่

มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุ ซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตเุจดยีเ์ปรยีบเสมอืนท ากาย

วาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์ และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไมไ่ดด้ถูกูเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับใหเ้ราท าถกูตอ้งตาม
ศลีธรรม และคนใตถ้อืว่าการหม่ผา้บูชาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่ท าบญุใหกั้บบรรพบุรุษ มี
ขนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อย่าง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (5) 

พกัที ่ แลคอน นอนบาย หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่าม ครีวีง - สนามบนินครศรธีรรมราช – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่ านเดินทางสู่ บ้านคีร ีวง  ไฮไลท์คือ 
สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง ซึง่กลายเป็นจุดเช็คอนิ 

ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดทีี่สุดในประเทศไทย ใหท้่านได ้

สูดโอโซนบรสิุทธิใ์นเต็มปอด แลว้ดื่มด ่ากับบรรยากาศ
ธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระใหท้่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่

ส าคัญจุดแรกส าหรับครีวีง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน ้า 
ไอหมอกฝน และสะพานปูนขา้มคลองท่าด ีซึง่เป็นจุดที่

คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คอื คลองปง คลองท่า
หา และคลองทา่ชาย 
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 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 
น าท่านเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศูนยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไข่เค็ม

ไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย  
 

หลงัจากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินครศรธีรรมราช  

 
18.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ FD 3187 

19.30 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 

 

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

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทา่นละ พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน ตุลาคม 2564 

29 – 31 ตลุาคม 2564 9,999 2,000 

เดอืน พฤศจกิายน 2564 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 8,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 8,999 2,000 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 8,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 8,999 2,000 

เดอืน ธนัวาคม 2564 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
 

***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 ้
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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 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม (ตอ่คน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบนิคดิคา่น า้หนกั425 บาท /20กโิลกรมั)  

 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 

 

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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