
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมที่พกั 
B L D 

1 พร้อมกันท่ีจุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวฒันะ เวลา 18.30น. - ออก
เดินทางสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   - 

2 ร้านโกป๊ี – คีรีวง – วดัธาตุน้อย – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร    

โรงแรมปุระนคร 
หรือเทยีบเท่า 

3 วดัยางใหญ่(ไหวต้าพรานบุญ) - วดัเจดียไ์อไ้ข่ – ขนอมแกรนดแ์คนยอน – 
สะพานไมอ่้าวเตลด็ 

   
โรงแรมมาร์ลนิ สุราษฎร์ธานี 

หรือเทยีบเท่า 
4 เข่ือนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานวดัเขาพงั (ภูเขาหวัใจ) - ของ

ฝากไข่เคม็ไชยา – ศาลพ่อตาหินชา้ง - กรุงเทพฯ 
    

WONDERFUL THAILAND 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 4 วนั 2 คนื 

เดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 

เดนิทางช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

3,999.- 



 

 

 

 

วนัแรก พร้อมกนัที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แมค็โคร แจ้งวฒันะ 

18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความให้ทุก
ท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหนา้กากอนามยัชนิดผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออก
เดินทางสู่ สุราษฎร์ธานี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัที่สอง ร้านโกป๊ี สาขาคิวคูตอน – คีรีวง – วดัธาตุน้อย – ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร      (B/L/D) 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพกัรถให้ท่านท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นน าท่านน าท่าน
เดินทางสู่ ร้านโกป๊ี สาขาคิวคูตอน คิวคูตอนเป็นช่ือเมืองนครเม่ือยุคพนักว่าปีก่อน มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
อาคารแบบยอ้นยคุ เช่น ชิโนโปรตุกีส ยโุรเป้ียน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อิสระใหท่้านถ่ายรูปและรับประทาน
อาหารเชา้  

 รับประทานอาหารเช้า 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้นท่ีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติท่ีแสนสงบ ท่ามกลางขุนเขา

โอบลอ้ม สัมผสัเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบา้นท่ีเรียบง่ายและน่าคน้หา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง 
เดิมชุมชนน้ีมีช่ือว่า "บา้นขุนน ้ า" เพราะตั้งอยู่ใกลต้น้น ้ าจากยอดเขา
หลวง ต่อมาเปล่ียนเป็นช่ือ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซ่ึงอยู่
ภายในวงลอ้มของภูเขา สะพานข้ามแม่น ้ าบ้านคีรีวง สะพานขา้ม
แม่น ้าก่อนเขา้หมู่บา้นคีรีวง ซ่ึงกลายเป็นท่ี Check Point  แวะ Check 
In และโพสต์ท่าถ่ายรูป ดว้ยทศันียภ์าพขุนเขา สายน ้ า ไอหมอกฝน 
และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซ่ึงเป็นจุดท่ีคลองสามสายไหลมา
บรรจบกนั คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย  ภาพตรงหนา้
สุดแสนโรแมนติก น าท่านถ่ายภาพท่ีระลึกสมัผสับรรยากาศบริเวณสะพานปูน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งข้ึนโดยความ

ประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครูพิศิษฐอ์รรถการ) พระเกจิอาจารย์
ท่ีชาวใต้เล่ือมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหน่ึง ซ่ึงศิษย์ยานุศิษย์และ
ประชาชน ท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ช่ือถือถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมกัจะให้พรกบัทุก
คน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย วาจาสิทธ์ิ ได้ช่ือว่าเป็น
เทวดาเมืองคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมืองคอนเส่ือมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดียพ์ระ



 

 

สารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคลา้ย ในโลงแกว้ประดิษฐานอยู่ในองคพ์ระเจดียปั์จจุบนัสรีระ พ่อท่านคลา้ย
วาจาสิทธ์ิ ประดิษฐฐ์านอยูใ่นองคพ์ระเจดีย ์ณ สถานท่ีน้ี จึงเป็นเจดียอ์นุสรณ์สถานพ่อท่านคลา้ยอีกดว้ย สงัขาร พ่อ
ท่านคลา้ยซ่ึงว่ากนัว่าแข็งเป็นหิน ท่ีชาวบา้นนบัถือและศรัทธาดว้ยแลว้ก็ยิ่งท าใหผู้ค้นหลัง่ไหล เขา้มาสักการบูชา
กนัมากยิ่งข้ึน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช น าท่านสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองกนั ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใน
อ าเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของ สนามหน้าเมือง ออกแบบให้มี
ลกัษณะ คลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกวา่ทรงเหมราช หลงัจากนั้นเดินทางสู่ 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ เป็น
โบร าณสถานสถาน ท่ีศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  และ เ ป็น ม่ิ งขวัญชาว เ มือง
นครศรีธรรมราช  พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรได้
ประกาศ จดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้ซ่ึง
ตอนน้ีก าลงัเขา้สู่การพิจารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยู่ดว้ย ในวดัพระธาตุ 
ยงัมี พระแอด-พระพวย หรือชาวบา้นเรียกกนัว่า “พระปวด-หาย” ขอ
ลูกได ้หายเจ็บป่วย ซ่ึงประดิษฐานอยู่ใน “วิหารพระมหากจัจายนะ 
(พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่าง
อว้นทว้นสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแยม้มีเมตตา เป็นท่ีเคารพศรัทธาของ
ผูค้นในแถบนั้น ซ่ึงนิยมมากราบไหวเ้พ่ือขอพรในเร่ืองของสุขภาพ
และความเจ็บป่วย เพราะเช่ือกนัว่าพระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หาย
จากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสักการะพระธาตุ ไหวพ้ระขอพร
พระแอด เรียบร้อยแลว้ แถวบริเวณวดัยงัมีตลาดตอนเยน็ ท่ีชาวนครเรียกว่า หลาดหนา้พระธาตุ ซ่ึงก็คือ ตลาดหนา้
วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ถนนคนเดินหนา้วดัพระมหาธาตุฯ ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัแรม 
พกัที่  โรงแรมปุระนคร หรือระดบัเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สาม สุวดัยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วดัเจดย์ี ไอ้ไข่ – ขนอมแกรนด์แคนยอน – สะพานไม้อ่าวเตลด็      (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิมช่ือ “วดัคงคา
ลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยาง
ใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญก็ไดมี้การบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบนั ไฮไลทข์อง



 

 

วดัน้ีคือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของ
พรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภยั โชค
ลาภ ใหมี้กินมีใช ้หากใครสมหวงั วิธีแกบ้นคือน าปัจจยัถวายไปช่วยสร้างวดัสร้าง
โบสถ ์(ความเช่ือส่วนบุคคล)  

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี
เ ม่ือขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ด า ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ 
“ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มี
โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท า
ยอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายใน
วดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ 
ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึง
ผลสมัฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท่้านกราบ
ขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล )  

 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอขนอม น าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตลด็ เป็นสะพานไมท่ี้สร้างยื่นลงทะเลเพ่ือท่ีท่าเรือ
ข้ึนลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทศันร์อบอ่าวไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียว
นิยมมาถ่ายภาพกนัอย่างหนาแน่น หลงัจากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสุดชิคเช็คอินท่ี ขนอมแกรนด์แคนยอน  พ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีลกัษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว ท่ีมีแท่งหินรูปร่างแปลกตาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตัง่ตระหง่าน
ข้ึนมาโดดเด่นกลางแอ่งน ้าสีเขียวมรกตกลายเป็นภาพท่ีแปลกตาและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหต้อ้งมาถ่ายรูปสวยๆกนั  

การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลยั ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด หากบนให้บนด้วย เหล้า
ขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1 ผนื 

+++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย 
นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รึก รือ ลกึ ลอื ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย+++ 

 

ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดย์ี : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมือ่ส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและ

จุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติก๊, ประทัด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกัแรม 
พกัที่  โรงแรมมาร์ลนิ สุราษฎร์ธานี หรือระดบัเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ส่ี เขื่อนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมววิ) – สะพานวัดเขาพงั (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา – ศาลพ่อตาหินช้าง – 
กรุงเทพฯ               (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา มีช่ือเรียกดั้งเดิมวา่ เข่ือนเช่ียวหลาน ซ่ึงมีความโดดเด่นเล่ืองช่ือในเร่ืองของ
บรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผืนป่าอนัเขียวขจี และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัความงามของภูเขาหินปูน
และสายน ้ าของทะเลสาบท่ีสวยใส จนท าให้ได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย เน่ืองจากมีหลายๆมุมท่ีมี
บรรยากาศวิวทิวทศัน์คลา้ยเมืองกุย้หลินสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองจีน น าท่านเท่ียวชมวิวทิวทศัน์เหนือเข่ือน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพทิักษ์ (หรือช่ือเดิมวา่สะพานแขวนเขาพงั) เป็น
อีกจุดเช็คอิน ท่ีแนะน าให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือสะพานแขวนท่ีสามารถถ่ายรูปและเห็นพ้ืนหลงัเป็น
ภูเขารูปหวัใจ   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซ้ือของฝากของ ไข่เค็ม อ.ไชยา และ แหล่งซ้ือของฝาก 

ศาลพ่อตาหินชา้ง  
จากนั้นเดินทาง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง) 
 



 

 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดทีน่ั่งเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

9-12 ต.ค.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 

10-13 ต.ค.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 

22-25 ต.ค.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 

30 ต.ค. - 2 พ.ย.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 

4-7 ธ.ค.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 

9-12 ธ.ค.63 3,999 3,999 3,999 3,999 1,500 



 

 

30 ธ.ค. - 2 ม.ค.64 4,999 4,999 4,999 4,999 1,500 

31 ธ.ค. - 3 ม.ค.64 4,999 4,999 4,999 4,999 1,500 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น 

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท หรือแลว้แต่ความประทบัใจ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า 

หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


