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AD12-03 เท่ียวนครศรีธรรมราช ขนอม  3 วนั 2 คืน  
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วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงาม
มากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย - ร้าน MOON COFFEE & ROTI  - ขนอม 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที่ DD550 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นท า

ไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้ าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัที่สวยงามดงัในปัจจุบัน 
ส าหรับความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพราน
ทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ที่ไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใคร
สมหวงัแลว้ ก็มาแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ์  

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางไปยงั อ าเภอสิชล สู่ วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวที่ร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง 
“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวม
แว่นตาด า ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะ
โชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ ท ายอดขาย
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ให้ไดต้ามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของที่ผูเ้ลื่อมใสศรัทธาน ามาแก้
บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา 
บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท้ี่มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอ
โชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก 
บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น  ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, 
น ้าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสต๊ิก, ประทัด   อิสระขอพรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ออกเดินทางสู่ถนนเลียบชายทะเลทีส่วยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายด า อ าเภอสิชล ถึง อ่าว
ทอ้งหยี อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษธ์รรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขบัรถเที่ยวที่แสน
โรแมนติก แวะเช็คอิน ร้าน MOON COFFEE & ROTI  ร้านตั้งอยูบ่นเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายด า อ าเภอสิชล 

คาเฟ่ ราคาหลกัร้อย กบัวิวหลกัลา้น ที่คุณมาแลว้จะตอ้งร้องวา๊ว บรรยากาศที่ร้านดีมาก ๆ เหมาะแก่การนัง่พกัผ่อน 
ด่ืมชา กาแฟชิลๆมองวิวทะเล รับลมทะเล ฟังเสียงคลื่น และยงัมีมมุสวย ๆ ให้ถ่ายรูปอวดชาวโซเช่ียลไดอ้ิจฉากนั 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ขนอม สิชล หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  - ศาลหลกัเมืองนคร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ให้ท่านเก็บความประทบัใจ ชมวิวทิวทศัน์ของทอ้งฟ้าตดักบัทะเลสี

คราม และรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เมนูขนมจีน เลิศรส แห่งเมืองคอน) 

น าท่าน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิที่เคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีที่รู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  
เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว ่า ปากระฆังติดกับพ้ืนก าแพงแก้ว  มีจุดเด่นที่ยอดเจดียหุ้์มด้วย
ทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์ีกอยา่งหน่ึงขององคพ์ระบรมธาตุคือ องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตย์
จะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ที่
ห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน
อยูใ่น วิหารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา 
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกนัว่าพระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บ
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลงั อีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจกัษค์ือ การขอบุตร เช่ือ
กนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรให้แก่ผูท้ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพ่ือเป็นการแก้
บนและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุม้ครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  
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**TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือว่า…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญ
อุทิศให้ เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 

จากนั้น น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองทีค่อยปกปักรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ 
ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าร ่าลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 
ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลงั หลัง
กลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 
หลงั ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง
และศาลพรบนัดาลเมือง  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SP & K หรือเทียบเท่า  
(แนะน าให้ซ้ือห้องพักเดี่ยว หากพักแบบ 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเสริมฟูก ) 

วันที่สาม หมู่บ้านคีรีวง – วัดธาตุน้อย - สนามบนินครศรีธรรมราช– สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยูท่ี่ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา
หลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น 
มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวลัยอด
เย่ียม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เน่ืองจากเป็น
ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่บัธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวง
ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้ า กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บา้นคีรีวง คือ การพกัในที่พกัแบบโฮมสเตย ์
เพลินตาและเพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชมวิวสูดอากาศ
บริสุทธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้น  และมีหมู่บา้น OTOP  ผลิตภณัฑ ์
OTOP คีรีวง ผา้มัดยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้ าผลไม ้
กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน . . .  แวะถ่ายรูปกบั  “สะพานบ้านคีรีวง”  คลองท่าดี อีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ทุกคนตอ้ง
แวะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วดัพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตต าบหลกัช้าง ก่ิงอ าเภอช้างกลาง ตั้งขึ้นโดยความ

ประสงคข์อง พ่อท่านคลา้ย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย ์ที่ชาวใตเ้ลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงย่ิงรูปหน่ึง ซ่ึง
ศิษยย์านุศิษยแ์ละประชาชนที่เคารพนบัถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ช่ือถือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของวาจาพูดอย่างไรเป็น
อยา่งนั้น ไดช่ื้อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจา้ แห่งชายแดนใต ้น าท่านกราบไหวพ้ระสารีริกธาตุและสรีระสังขาลพ่อ
ท่านคลา้ย ในโลงแกว้ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย ์ลกัษณะของเจดียพ์ระธาตุน้อย เป็นเจดียท์รงลงักา ฐานดา้นกวา้ง
ดา้นละ 27 เมตร สูง 70 เมตา องค์เจดีย์สีขาวเด่นส่วนปรียอดแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกทาสีขาว ช่วงกลางหุ้มโมเสด 
ช่วงยอดสุดหุ้มดว้ยทองค าหนกั 400 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD565 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 
หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท 

(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
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อัตราค่าบริการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

วันเดินทาง  ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

พฤษภาคม : 23-25 / 30-1 มิ.ย. 
มิถุนายน : 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

กรกฎาคม : 04-06 / 11-13 / 18-20  
สิงหาคม : 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

6,969 +2,000 

กรกฎาคม : 25-27 (วันเข้าพรรษา) 7,979 +2,000 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามที่ระบุ  พร้อมน ้าหนกั กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่นัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่น ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้ 
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 
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1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ราคาและรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถี่ถว้น เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


