
                             

CODE: WTH81 นครศรีธรรมราช สุราษฎรธ์านี 4วนั 2คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสอากาศดี ณ คีรีวง สายมูต้องไม่พลาดขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ 
ไหว้ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่  

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น  
 

วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

2  ร้านโกปี๊ – คีรีวง – วัดธาตุน้อย – ศาลหลักเมืองนคร – วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร -  
พักเมืองนคร อาหารเช้า / เทีย่ง /เย็น  

3 วัดยางใหญ่(ไหว้ตาพรานบญุ) - วัดเจดยีไ์อ้ไข่ – ขนอมแกรนดแ์คนยอน – สะพานไม้อ่าวเตล็ด 
– พักสุราษฎร์ อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น 

4 เขือ่นรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา – 
ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ  อาหารเช้า / เที่ยง 

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผูจ้ัดที่นั่งเทา่นั้น 
 



                             

  

วันแรก         จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

 
 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ10-11ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง        ร้านโกป๊ี สาขาคิวคูตอน – คีรีวง – วัดธาตุน้อย – ศาลหลักเมืองนคร – วัดพระมหาธาตุ 

                     วรมหาวิหาร - พักเมืองนคร      เช้า, เที่ยง,เย็น 
 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถให้ท่านทำธุระส่วนตัวให้เรยีบรอ้ย จากนั้นนำท่านนำ
ท่านเดินทางสู่ ร้านโกป๊ี สาขาคิวคูตอน คิวคูตอนเป็นช่ือเมืองนครเมื่อยุคพนักวา่ปีก่อน มีการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมอาคารแบบยอ้นยุค เช่น ชิโนโปรตุกีส ยุโรเปี้ยน และสถาปัตยกรรมแบบนคร อิสระให้

ท่านถ่ายรูปและรับประทานอาหารเช้า 
 

   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติท่ีแสนสงบ 

ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านท่ีเรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพ

ไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีช่ือว่า "บ้านขุนน้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง 

ต่อมาเปลี่ยนเป็นช่ือ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา สะพานข้ามแม่น้ำบ้าน

คีรีวง สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้าหมู่บ้านคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นท่ี Check Point  แวะ Check In และโพสต์

ท่าถ่ายรูป ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา  สายน้ำ  ไอหมอกฝน  และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี  ซึ่งเป็นจุดท่ี

คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  คลองปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุดแสนโร

แมนติก นำท่านถ่ายภาพท่ีระลึกสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

4-7 กันยายน 63 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตุลาคม 63 3,999 1,500 
36 

10-13 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 3,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 4,999 1,500 36 



                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2)  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระ

ครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ท่ีชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และ

ประชาชน ท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เช่ือถือถึงความศักดิ์ สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็น

อย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ช่ือว่าเป็นเทวดา

เมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเส่ือมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระ

สารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่าน

คล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานท่ีนี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้าย

อีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ท่ีชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คน

หลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช นำท่านสักการะส่ิงศักดิ์ สิทธิ์  คู่บ้านคู่ เมืองกัน 

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของ สนามหน้าเมือง ออกแบบ

ให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญ

ชาวเมืองนครศรีธรรมราช  พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน

กรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานท่ีสำคัญท่ีสุด

แห่งหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาให้เป็นมรดกโลกอยู่ด้วย ในวัดพระธาตุ ยังมี พระ



                             

แอด-พระพวย หรือชาวบ้านเรียกกันว่า “พระปวด-หาย” ขอลูกได้ หายเจ็บป่วย ซึ่งประดิษฐานอยู่ใน 

“วิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วน

สมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้คนในแถบนั้น ซึ่งนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพร

ในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเช่ือกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ 

โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสักการะพระธาตุ ไหว้พระขอพรพระแอด 

เรียบร้อยแล้ว แถวบริเวณวัดยังมีตลาดตอนเย็น ท่ีชาวนครเรียกว่า หลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งก็คือ ตลาด

หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ท่ีอำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าที่พักแรม 

ท่ีพัก: โรงแรมปุระนครหรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันท่ีสาม        วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – ขนอมแกรนด์แคนยอน –  

                     สะพานไม้อ่าวเตล็ด – พักสุราษฎร์  เช้า, เที่ยง,เย็น 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 

 นำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมช่ือ 

“วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดท่ีสวยงาม

เหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวปักษ์ใต้นับถือ เช่ือกันว่าเป็นสุด

ยอดของพรานท้ังปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ 

ให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือนำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ (ความเช่ือส่วน

บุคคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด 

หากบนให้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

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

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวท่ีร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้

สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ 

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก

ศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมี

ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของ

หายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยส่ิงของท่ีผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้

บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษประทัด

กองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ท่ีมาขอแล้ว

ได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเช่ือส่วนบุคคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บน

ด้วยของท่ีนำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของท่ีชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, 

ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)  

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อำเภอขนอม นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างยื่นลง

ทะเลเพื่อท่ีท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่ง

จุดท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสุดชิค

เช็คอินท่ี ขนอมแกรนด์แคนยอน  พื้นท่ีบริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว ท่ีมีแท่งหิน

รูปร่างแปลกตาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั่งตระหง่านขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียวมรกตกลายเป็น

ภาพท่ีแปลกตาและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆกัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังทานอาหารนำท่านเข้าท่ีพัก 

 

 



                             

ท่ีพัก: โรงแรมมาร์ลิน สุราษฎร์ธานี 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี            เข่ือนรัชชประภา (ถ่ายรูปจุดชมวิว) – สะพานวัดเขาพัง (ภูเขาหัวใจ) - ของฝากไข่เค็มไชยา – 

                     ศาลพ่อตาหินช้าง - กรุงเทพฯ   เช้า, เที่ยง  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 7) 

นำท่านออกเดินทางสู่ เข่ือนรัชชประภา มีช่ือเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเช่ียวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่อง

ช่ือในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำของทะเลสาบท่ีสวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น กุ้ยหลิน

เมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมท่ีมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ายเมืองกุ้ยหลินสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังของ

เมืองจีน นำท่านเที่ยวชมวิวทิวทัศน์เหนือเข่ือนถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 

สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือช่ือเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ท่ีแนะนำให้มา

ถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของท่ีนี่คือสะพานแขวนท่ีสามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)  

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซ้ือของฝากของ ไข่เค็ม อ.ไชยา และ 

แหล่งซ้ือของฝาก ศาลพ่อตาหินช้าง จากนั้นเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 10-12 ช่ัวโมง)  
 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



                             

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ช้ัน 
• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ 

•  
เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินคา่
มัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

 


