
 
 
 

 
 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ   

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ สถานขีนสง่สายใตใ้หม ่ตลิง่ชนั โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และ

มัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 
18.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัสตลู โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 13 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่อง ตรงั – สตูล – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหนิงาม 

– เกาะราว ี– เกาะหลเีป๊ะ  

 

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัตรงั มีเวลาใหท้่านลา้งหนา้ เปลีย่นเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย เพื่อเดนิทางเขา้สู่ อุทยานแหง่ชาตหิมู่

เกาะตะรุเตา จงัหวดัสตลู  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ติม่ซ า (1) 
 

 
 

08.00 น.  เดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู จงัหวดัสตูล ท่าเรอืปากบาราเป็นท่าเรอืขา้มฟากทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลี

เป๊ะ และเป็นทา่เรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวดัสตลู และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกาะตา่งๆ รวมถงึเกาะตะรุเตา และเกาะ

บโุหลน ทา่เรอืปากบาราเป็นหนึง่ในทา่เรอืทีถู่กใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

ทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

10.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู  

11.30 น.  น าท่านลงเรอืสปีดโบท้ เพื่อออกเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอทุยานแห่งชาติ

ทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน และความสวยงามของธรรมชาตทิีย่ังคงความ

สมบูรณ์ ค าวา่ตะโละเตรา หรอืตะรุเตา ในภาษามลายูแปลวา่ มอีา่วมาก เพราะประกอบไปดว้ยเกาะตา่ง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 

เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ไดแ้ก ่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราว,ี เกาะหลเีป๊ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะ

บสิส ี 

น าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงในอดตี และดว้ยสภาพธรรมชาตทิีย่ังคงความ

อดุมสมบรูณ์ ท าใหเ้กาะตะรุเตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมุมโลก 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหวา่งเกาะอาดังและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีขต่ัด

กับน ้าทะเลสเีขยีวใสสะอาด มเีอกสกัษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวาม

เชือ่กันวา่ หากชายหญงิคูใ่ดทีไ่ดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ตง่งานกันอกีดว้ย อสิระใหท้า่นหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร  
 

 
 

น าทา่นขึน้ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่บัถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิการกดัเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรปูทรงกลมมน สดี าขลบั ตดักบัน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอยา่งยิง่  
 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ แบบกลอ่ง (2) 
 

น าท่านชม เกาะราว ีเกาะทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถ

เลน่น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ รอ่งน า้จาบงั 

แนวแทง่หนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลมุไปดว้ยปะการังออ่นหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชมปะการังออ่น ตอ้งใช ้

วธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังออ่นหลากสแีลว้ ร่องน ้าจาบัง

ยังเป็นแหลง่ของปะการังหลากหลายชนดิ เชน่ ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์นูสม้ขาว, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาว

สฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
 

 



หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงั ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิ

ค่าใชจ้่ายในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่น

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเว ิง้ชายหาด

สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  
 

 
 

 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
 

ค า่ อาหารค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

พกัที ่ DONG TALAY หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – ตรงั – ถ า้เลเขากอบ – นครศรธีรรมราช – วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

08.30 น. น าทา่นเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จ.สตูล  

10.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัตรงั  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง ถ า้เลเขากอบ ความมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาด เพราะถ ้าแห่งนี้ถือว่าเป็นถ ้าน ้าลอดที่มี

ระยะทางยาวมากกวา่ 4 กโิลเมตร ถ ้าเล เป็นถ ้าใหญ่ทีม่นี ้าไหลผา่นตลอดถ ้า โดยประกอบดว้ยถ ้าตา่งๆ หลายถ ้า อยูภ่ายใต ้

ภเูขากอบ ซึง่สภาพภายในถ ้าเขากอบก็ยังมหีนิยอ้ยทีแ่ตกตา่งไปจากถ ้าอืน่ๆ คอื มหีนิยอ้ยประเภททีเ่รยีกวา่ หลอดหนิยอ้ย 

(Soda straw) อยู่เป็นจ านวนมาก ทีแ่สดงถงึชว่งของการเกดิเป็นหนิยอ้ยในระยะตน้ ถ ้าเลเขากอบมโีถงถ ้ามากมายหลาย

ถ ้า ดังนี้ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้ารากไทร ถ ้าเจา้สาว ถ ้าลอด หรอื ถ ้ามังกรทีเ่ป็น Unseen Thailand โดยผูท้ีต่อ้งการเขา้ไปเทีย่วที่

ถ ้าเลเขากอบจะตอ้งน่ังบนเรอืแลว้ลอดถ ้าเขา้ไป ดา้นในจะมหีนิงอกหนิยอ้ยทีง่ดงาม ไฮไลทข์องการเทีย่วถ ้าแห่งนีค้อืการ

นอนราบไปกับเรอืเพือ่ลอดทอ้งมังกรเพือ่ไปชมหนิงอกหนิยอ้ย ซึง่ก็มคีวามเชือ่อกีวา่ “ถา้ใครไดม้โีอกาสมาลอดทอ้งมังกร

จะโชคด”ี ภายในถ ้าเป็นหนึง่ในความอศัจรรยท์ีไ่ดรั้บใหเ้ป็น Unseen Thailand  
 

หมายเหต ุ: การเดนิทางเขา้สู ่*ถ า้เลเขากอบ* ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ฤดูกาล และชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ถ า้ได ้เนือ่งจากปรมิาณน า้ทีเ่พ ิม่สูงข ึน้ โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้า่นทราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ขอ



สงวนสทิธิง์ดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมี
การปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 

 
 

จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร แต่เดมิมชีือ่ว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตเุจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม

ธาตุทีว่ัดแห่งนี้ถอืวา่มาไม่ถงึ มเีทศกาลส าคัญใน วันมาฆบชูา วันวสิาขบชูา วันอาสฬหบูชา ประเพณีดัง้เดมิ การแห่ผา้ขึน้

ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาห่ม มกีารแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตเุจดยีเ์ปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือ

หัวเพื่อไม่ไดดู้ถูกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพื่อบังคับใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การห่มผา้

บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชวีติ ประเพณีบุญเดอืนสบิเพื่อท าบุญใหก้ับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชือ่ดังของ

ภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 



 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ 

ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นิยมมากราบไหวเ้พื่อขอพรในเรือ่ง

ของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้

โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั 

นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็คอืการ “ขอลกู” ซึง่เชือ่กนัวา่ 

ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ ีม่ลีกูยาก ความส าเร็จตามค าขอ 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั   

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – วดัเจดยี ์– กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายตา่งๆ ทกุ

ทา่นคงเคยรับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลกัเมอืงจากค าลอืมากมาย ผา่นองคจ์ตคุามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่อยูบ่น

เสาสงูสดุของศาลหลกัเมอืง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลงั หลังกลางประดษิฐาน

ศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอืเป็นบรเิวณสี่

ทศิ เรยีกวา่ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมอืง 



 

 จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แตเ่ดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขดุพบชิน้สว่น

ของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะและสรา้งเป็นวดัยางใหญ่จนถงึปัจจบุัน แตเ่นื่องดว้ยทีว่ัดมตีาพรานบญุวดัจงึ

โดง่ดังท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวดัใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบนัโบสถม์ี

สชีมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดย

เชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวดั เพือ่บรูณะตอ่ไป  

 

 

 



การบูชาขอพรตาพรานบุญ 

ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิง่ที่ตอ้งเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวดว้ย 

เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
  

น าทา่นออกเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอืไอไ้ขว่ดัเจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นวดัซึง่มตี านานเด็กวัดที่

ช ือ่ไอไ้ข ่เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามา

คา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ต่อวัดเจดยีไ์อไ้ข่ จากเรื่องราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ได ้

สมหวงัทกุอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก็์ไม่แตกตา่งกับวัด

ทั่วๆ ไปในประเทศไทยแตส่ิง่ทีแ่ปลก และเป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื 

ไอไ้ข่ มกีารเลา่สบืต่อกันมาหลายชัว่อายุคนวา่ สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่กอ่นไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารย์

ดังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ สว่นไอไ้ขนั่น้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลกูศษิย์

ซึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่งักลา่วกลับพบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคญัเป็นจ านวน

มาก ซึง่ไดใ้หไ้อไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบตัดิงักลา่ว 
 

 

น าทา่น ไหวข้อพรไอไ้ข ่เพือ่ความเป็นศริมิงคล ในเรือ่งของโชคลาภ และการคา้ขาย  

 

การบูชาไอไ้ข ่

1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรือสิง่ที่

รับปากไวไ้ดห้มดจากกนั ไม่เป็นพันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 



 จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลบั อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวนั ฯลฯ 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ   

 

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2- 3 ทา่น  

พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 26 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยะมหาราช) 
6,999 3,000 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 6,999 3,000 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 7,199 4,000 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 7,199 4,000 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 7,199 4,000 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 7,199 4,000 

03 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
7,199 4,000 

04 – 07 ธนัวาคม 2563  

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
7,199 4,000 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
7,199 4,000 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 7,199 4,000 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 7,599 5,000 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
7,599 5,000 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
7,599 5,000 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 500 บาท ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตาม
จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

 

 
 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 
2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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