
 

 

 

 

 

 



 

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ขนอม   
                  – BLUE TERRACE CAFÉ – จุดชมวิวเนินเทวดา เนินนางฟ้า – ถนนเลียบชายทะเลขนอม 

 

 

04.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ VIETJET 

AIR สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดการเช็คอิน 

และมัคคุเทศก์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 (กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด หากท่านเดินทาง

มาไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้ว

ท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ) 

 

06.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่ียวบินท่ี VZ370 (ใช้เวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที)  

08.00 น.  เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านท าภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านโกปี๊ คิวคูตอน (1) 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพราน

บุญ) เดิมช่ือ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้าน

ขุดพบช้ินส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะ

และสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยที่วัด

มีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังท าให้เป็นที่ศรัทธาของชาว

นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้

สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลัก

ของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเช่ือว่าหากบูชา

แล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้

บนโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพ่ือบูรณะต่อไป  

 



 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด ส่ิงที่ต้อง

เตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ

ระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา 

นะมาสะโย 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซ่ึงมีต านานเด็กวัดที่ช่ือไอ้ไข่ เป็นที่

ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยช่ือเสียงด้านการขอโชคลาภ 

การท ามาค้าขาย ท าให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเช่ือต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเร่ืองราวเสียงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขอ

อะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่

แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่ส่ิงที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่ว

สาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซ่ึงเป็น

เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ

เป็นลูกศิษย์ซ่ึงติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่

ส าคัญเป็นจ านวนมาก ซ่ึงได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว 

 

การบูชาไอ้ไข่  1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 

จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้รับ 

        2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแก้บน 

แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้ค าพูดหรือส่ิงที่รับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็น

พันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

        3. การถวายของปกติท่ีไม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 

ดอก ตั้งนะโม 3 จบ 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิลอีก ถือได้ว่าอ าเภอท่องเที่ยวขึ้นช่ือของจังหวัด

นครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่  และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่

เป็นอ าเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอีกมากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Blue Terrace Café and Bar (2) 



 

บ่าย น าท่านสู่ BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตั้งอยู่ใน     

ขนอมถือเป็นร้านอาหารและเคร่ืองดื่มไฮไลท์ใหม่ของ

อ าเภอขนอมก็ว่าได้ สามารถให้ท่านชมวิวทะเล 3 สี ของ

อ่าวขนอม สัมผัสกลิ่นอายทะเล และมีจุดถ่ายภาพหรือโพส

ท่าสวยๆ หลากหลายจุด ที่เด่นตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์

ของร้านคือ สะพานเหล็กแขวนสีน้ าเงิน FORTUNE BRIDGE 

และสะพานแดงที่ทอดยาวให้ได้มุมทิวเขาและท้องทะเลได้

อย่างสวยงาม ทั้งนี้หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้

อิสระส าหรับเคร่ืองดื่มและของหวาน เพ่ืออรรถรสใน 

 

                  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-นางฟา้ 

เป็นจุดชมวิวขึ้นช่ือที่เห็นบรรยากาศแนวหาดทรายของขน

อม เป็นชมวิวที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพ้ืนที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่

สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าคราม ที่รายล้อมด้วยต้นไม้

และทิวเขาแบบกว้างไกล  

  

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเลขนอม 

ให้อิสระท่านถ่ายภาพ เพราะถนนเส้นนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่

ใครผ่านไปผ่านมาต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกเสมอ เส้นเขา

พลายด า-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงาม

ที่สุดของฝั่งอ่าวไทย มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบ

ชายทะเลที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก อ าเภอสิชล 

ถึง อ าเภอขนอม เมื่อขับรถก็จะได้เห็นทั้งวิวธรรมชาติเขียวขจีและวิวชายทะเลสีฟ้าครามตัดกันสวยงาม รวมถึงยังมีจุดชมวิว

ชายทะเล ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ถ้าขับรถมาแล้วเจอกับรูปปั้นช้างพรายด าพร้อมกับ

ศาลา 2 หลัง จุดนี้เป็นศาลาชมวิวที่สามารถชมวิวทะเลสุดขอบฟ้าได้แบบ 18 องศา บริเวณอ่าวท้องหยี ในเขตอุทยาน

แห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ เป็นชายหาดแนวโค้ง ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหินสวยงาม สามารถลงเล่นน้ าได้ และ

ทางตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเล กัลปังหาที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีฝูงปลาชุกชุม จัดว่าเป็นหนึ่งทัศนยีภาพที่น่า

สัมผัสของทะเลขนอม 

 



 

 

ค่ า อิสระอาหารค่ า 

พักท่ี IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง    วัดพระธาตุน้อย – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ร้านขายของ 

                 ฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุน้อย วัดช่ือดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระธาตุน้อยแห่งนี้ มีพระครูพิศิษฐ์

อรรถการ (พ่อท่านคล้าย วาจา

สิทธิ์) เป็นอดีตเจ้าอาวาส ที่นี่มี

ช่ือเสียงในเร่ืองความศักดิ์ สิทธิ์  

ภายในวัดมีเจดีย์สีขาวตั้งเด่นอยู่

กลางวัด ด้านในเป็นที่ประดิษฐาน

พระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระ

สังขารพ่อท่านคล้าย และมีพระ

นอนองค์ใหญ่ ที่สวยงามอีกแห่ง

หนึ่งของภาคใต้ 

 เมื่อมาาถึงวัดธาตุน้อยจะพบพระ

ธาตุ เจดีย์ทรงระฆังค ว่ าสีขาว

ขนาดใหญ่ ซ่ึงได้รูปแบบมาจาก

พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช 

เจดีย์แบ่งเป็นช้ันๆ ทั้งหมด 3 ช้ัน 



 

ช้ัน 1 และช้ันสองประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ช้ันที่สามนั้นมีโลงแก้วบรรจุ สรีระสังขารที่ไม่เน่า ไม่เปื่อย ของพ่อท่าน

คล้าย วาจาสิทธิ์ ให้ได้กราบไหว้น้อมระลึกถึงท่าน ช้ันนี้จะมีจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากๆ อีกด้วย 

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ าหมู่บ้านคีรีวง ซ่ึงกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดี

ที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ ากับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่าน

โพสต์ท่าถ่ายรูปที่ส าคัญจุดแรกส าหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ า ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซ่ึง

เป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านขนมจีน ลานสกา (4) 

                    น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึง

อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลาง

ประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือ

เป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพร

บันดาลเมือง 



 

 

 หลังจากนั้นน าท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีช่ือว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน 

พระบรมธาตุเจดีย์ซ่ึงด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ได้มาสักการะพระบรม

ธาตุที่วัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง มีประเพณีดั้งเดิม การแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซ่ึงผ้าที่น ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดีย์

เปรียบเสมือนท ากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และยกผ้าขึ้นเหนือหัวเพ่ือไม่ได้ดูถูกเหยียดหยาม ให้มีศีลธรรมอยู่กับเราเพ่ือบังคับ

ให้เราท าถูกต้องตามศีลธรรม และคนใต้ถือว่าการห่มผ้าบูชาองค์พระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชีวิต ประเพณีบุญเดือนสิบเพ่ือ

ท าบุญให้กับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลช่ือดังของภาคใต้ 5 อย่าง คือ ขนมลา, ขนมบ้า, ขนมดีซ า, ขนมกง และขนมพอง 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของ

ผู้คนในแถบนัน้ ซ่ึงนิยมมากราบไหว้เพ่ือขอพรในเร่ืองของสุขภาพและความ

เจ็บป่วย เพราะเช่ือกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจบ็ไข้ 

โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง 

นอกจากความเจบ็ป่วยแล้ว อีกหนึง่อภินหิารของพระแอดที่เป็นประจักษ์ก็

คือการ “ขอลูก” ซ่ึงเช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบันดาลลกูให้แกผู่้ที่มีลูกยาก 

ความส าเร็จตามค าขอ 

 



 

 

                  น าท่านเลือกซ้ือ ร้านของฝาก ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซ้ือมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะโบราณ ไข่เค็มไชยา 

และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางกลบัสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช 

20.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ335 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   

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

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน/ห้อง พักเด่ียวเพ่ิม 

09 – 10 มกราคม 2564 5,999 1,000 

15 – 16 มกราคม 2564 5,999 1,000 

16 – 17 มกราคม 2564 5,999 1,000 

17 – 18 มกราคม 2564 5,999 1,000 

21 – 22 มกราคม 2564 5,999 1,000 

23 – 24 มกราคม 2564 5,999 1,000 



 

29 – 30 มกราคม 2564 5,999 1,000 

30 – 31 มกราคม 2564 5,999 1,000 

31 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 กุมภาพันธ์ 2564 4,999 1,000 

06 – 07 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

07 – 08 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

12 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

14 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

21 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 1,000 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2564 5,999 1,000 

05 – 06 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

06 – 07 มีนาคม 2564 6,999 1000 

07 – 08 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

12 – 13 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

13 – 14 มีนาคม 2564 6,999 1000 

14 – 15 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

19 – 20 มีนาคม 2564 4,999 1,000 

20 – 21 มีนาคม 2564 6,999 1000 

21 – 22 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

26 – 27 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

27 – 28 มีนาคม 2564 6,999 1000 

28 – 29 มีนาคม 2564 5,999 1,000 

02 – 03 เมษายน 2564 7,999 1000 

03 – 04 เมษายน 2564 7,999 1000 

04 – 05 เมษายน 2564 7,999 1000 

09 – 10 เมษายน 2564 6,999 1000 

10 – 11 เมษายน 2564 9,999 1500 

11 – 12 เมษายน 2564 9,999 1500 



 

16 – 17 เมษายน 2564 6,999 1000 

17 – 18 เมษายน 2564 6,999 1000 

18 – 19 เมษายน 2564 6,999 1000 

23 – 24 เมษายน 2564 5,999 1,000 

24 – 25 เมษายน 2564 6,999 1000 

25 – 26 เมษายน 2564 5,999 1,000 

 

*ค่าทัวร์ข้างต้นเป็นราคาของต๋ัวเครื่องบินเช็คเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563* 
 
 
 

* กรณีพัก 3 ท่าน/หอ้ง เพ่ิม 500 บาท และทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านั้น  * 

 
** ราคาทัวร์นี้ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท/ท่าน ** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวนขั้นต่ า 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากราคาต๋ัวเคร่ืองบินมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันท่ีไม่คงท่ี อาจมีการปรับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพิ่มเติมจากราคาท่ี
ก าหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือสายการบิน โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เพ่ิม 500 บาท/ท่าน เป็นการนอน

เตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างไกด์น าเที่ยวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครอง

สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ 

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 
เป็นต้น 
 ค่าเตียงบริการเตียงเสริม เพ่ิม 500 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  



 

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือ

ส ารองท่ีนั่ง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีท่ีวันเดิน

ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 


