BUS02S เที่ยวนคร นอนหลีเป๊ ะ
ขอพรไอ้ ไข่ ดำนำ้ หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน
วัดเจดีย์ ไอ้ ไข่ วัดยำงใหญ่ ตำพรำนบุญ หลีเป๊ ะ ดำนำ้ ดูปะกำรัง
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หน้า 1

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
17.30 น.
18.00 น.
วันทีส่ อง
......... น.

เช้ ำ
จำกนั้น

จำกนั้น

จุดนัดพบ ณ ปั๊มนำ้ มัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี
คณะพร้ อมกัน ณ จุ ดนั ดพบ ณ ปั๊ มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี มีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรเช็คเอกสำรและสัมภำระก่อนกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยรถบัสปรับอำกำศ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชม.) ให้ท่ำนได้
พักผ่อนบนรถตำมอัธยำศัย zZzZzZzZ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช – วั ด เจดี ย์ (ไอ้ ไ ข่ ) – วั ด ยำงใหญ่ (ตำพรำนบุ ญ ) - วั ด พระมหำธำตุ ว รมหำวิ ห ำร
ศำลหลักเมืองนคร
เดินทำงถึง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ยินดีตอ้ นรับเข้ำสู่ เมืองคอน เป็ นจังหวัดในประเทศไทย มีประชำกรมำกที่สุดใน
ภำคใต้และมี ขนำดพื้ นที่ ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของภำคใต้ (รองจำกสุ รำษฎร์ ธำนี ) เป็ นจังหวัดที่ มี อำเภอมำกที่สุ ดใน
ภำคใต้ ห่ ำงจำกกรุ งเทพมหำนคร ประมำณ 780 กิโลเมตร มีจงั หวัดที่อยูต่ ิดกันได้แก่ สงขลำ พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุ
รำษฎร์ธำนี แวะจุดพักรถให้ท่ำนทำธุ ระส่ วนตัว
รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบ SET BOX
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย์ จำกเรื่ องรำวที่ร่ ำลือถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่ำง “ไอ้ ไข่ ” รู ปไม้ แกะสลักของเด็กชำยอำยุประมำณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่
ในศำลำในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลำยพรำงทหำรสวมแว่ นตำดำ ที่เชื่ อกันว่ำเป็ นวิญญำณ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จำกศรัทธำที่เชื่ อกันว่ำ “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพำะ
โชคลำภ และกำรค้ำขำย บนบำนศำลกล่ำว ขอให้มีโชคมี ลำภในกำรเสี่ ยงดวงเล่ น
พนัน หรื อขอให้ช่วยเรี ยกคนมำซื้ อของ หรื อทำยอดขำยให้ ได้ตำมเป้ ำ หรื อของ
หำยให้ ช่ วยหำ หรื อ ขอให้ ช่ วยปกป้ อ งภัย ภำยในวัด เจดี ย ์เต็ ม ไปด้วยสิ่ ง ของที่ ผู ้
เลื่ อมใสศรัทธำนำมำแก้บน เช่ น รู ปไก่ ชน ชุ ดทหำร หนังสติ๊ก ของเล่นต่ำง ๆ เป็ น
ต้น ส่ วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนิ นเขำย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธำที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดง
ถึงผลสัมฤทธิ์ จำกผูท้ ี่มำขอแล้วได้รับจำกไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่ำงหลัง่ ไหลไปขอพรจำกไอ้ไข่เป็ นจำนวนมำก ให้ ท่ำน
กรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ ำว จำกรู ปไม้ สลักไอ้ ไข่ ตำมอัธยำศัย
**TIP ไหว้ ไอ้ ไข่ กำรบูชำ ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชำบนได้ ไหว้ รับ แต่ เมื่อสำเร็จให้ แก้ บนด้ วยของที่นำมำบน
และจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่ ำนั้น ของทีช่ อบ : ขนมเปี๊ ยะ, นำ้ แดง, ชุ ดทหำร ตำรวจ, ไก่ ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดยำงใหญ่ ต.ท่ำศำลำ แต่เดิมเป็ นวัดร้ำงเก่ำแก่สมัยโบรำณ
เดิมชื่ อวัดคงคำล้อม ในอดีตชำวบ้ำนทำไร่ ยำงขุดเจอชิ้นส่ วนพระพุทธรู ปคือ
หลวงพ่ อ พระประธำน จึ ง ได้ท ำกำรบู รณะวัด จึ งเป็ นวัด ที่ ส วยงำมดังใน
ปั จจุบนั สำหรับควำมโด่งดังของวัดยำงใหญ่คือ “ตำพรำนบุญ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชำวปั กษ์ใต้นบั ถื อ เชื่ อกันว่ำเป็ นสุ ดยอดของพรำนทั้งปวง บูชำแล้วมีโชค
ลำภ เงินทอง ผูค้ นส่ วนใหญ่ที่ได้มำกรำบไหว้ขอพร เรื่ องควำมปลอดภัย มี
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หน้า 2

เทีย่ ง

จำกนั้น

เย็น

โชคมีลำภ หำกใครสมหวังแล้ว ก็มำแก้บ นโดยกำรนำปั จจัยมำช่ วยสร้ ำงโบสถ์ นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำตัวเมื อง
นครศรี ธรรมรำชระหว่ำงทำงชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมเพลินตำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำรท้องถิ่น
นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ ตวั เมื องนคร สู่ วัดพระมหำธำตุ วรมหำวิหำร
เดิ ม เรี ยกว่ ำ วั ด พระบรมธำตุ พระอำรำมหลวงชั้ นเอกชนิ ด
วรมหำวิหำร โบรำณสถำนศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เคำรพนับ ถื อของชำวเมื อง
นครศรี ธรรมรำชตลอดจนพุทธศำสนิ กชนทั้งหลำย สัญลักษณ์ ของ
จังหวัดนครศรี ธรรมรำชแห่ งนี้ ที่รู้จกั กันแพร่ หลำยคือ พระบรมธำตุ
เจดี ย ์ ที่ บ รรจุ พ ระบรมสำรี ริ กธำตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ ำ เป็ นเจดี ย ์
สถำปั ต ยกรรมแบบล้ำ นนำ ทรงระฆัง คว่ ำ ปำกระฆัง ติ ด กับ พื้ น
กำแพงแก้ว มี จุดเด่นที่ยอดเจดี ยห์ ุ ้มด้วยทองคำแท้ ควำมมหัศจรรย์อีกอย่ำงหนึ่ งขององค์พระบรมธำตุคือ องค์พระ
ธำตุจะไม่มีเงำทอดลงพื้นไม่วำ่ แสงอำทิตย์จะส่ องกระทบไปทำงใด ซึ่ งยังไม่มีใครหำคำตอบได้ ควำมมหัศจรรย์น้ ี เอง
จึงเป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่ห้ำมพลำดในกำรมำกรำบสักกำระนอกจำกพระบรมธำตุ ศกั ดิ์ สิทธิ์ แล้ว วัด
พระมหำธำตุ วรมหำวิหำรแห่ งนี้ ยงั มี สิ่งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ สำหรั บ ผูท้ ี่ ตอ้ งกำรมี บุตร มี บุ ตรยำก ต้องมำกรำบไหว้เลยก็คื อ
พระกั จ จำยนะ หรื อ พระแอด ประดิ ษ ฐำนอยู่ใ น วิ ห ำรพระมหำกัจ จำยนะ เป็ น
พระพุ ท ธรู ป สี ทองอร่ ำม ลักษณะรู ปร่ ำงอ้วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ำยิ้ม แย้มมี เมตตำ
ผูค้ นนิ ยมมำกรำบไหว้ขอพรเรื่ องสุ ขภำพและควำมเจ็บป่ วย เชื่ อกันว่ำพระแอดจะช่วย
ดลบันดำลให้หำยจำกควำมเจ็บไข้ โดยเฉพำะอำกำรปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง อีก
หนึ่ งอภินิห ำรของพระแอดที่เป็ นที่ป ระจักษ์คือ กำรขอบุ ตร เชื่ อกันว่ำท่ำนมี เมตตำ
บันดำลบุตรให้แก่ผูท้ ี่มีบุตรยำก เมื่อมีบุตรสำเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนำรู ปทำรกมำถวำย
เพื่อเป็ นกำรแก้บนและเหมือนเป็ นกำรฝำกฝังให้พระแอดช่วยคุม้ ครองดูแลให้อยูร่ อด
ปลอดภัยจำกอันตรำยต่ำง ๆ
**TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจำยนะ “ขออำนำจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดำลควำมคิดของข้ำฯ มีชื่อว่ำ….
บัดนี้ ข้ำฯ ต้องกำรมีลูก เทพเทวำใดจะมำเกิ ดกับข้ำฯ หรื อเทพเทวำใดจะช่วยหำเทวดำมำเกิ ดกับข้ำฯ ข้ำฯ จะทำบุ ญ
อุทิศให้ เตรี ยมรับบุญจำกข้ำได้”
นำท่ำนสักกำระ ศำลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บำ้ นคู่เมืองที่คอยปกปั กรักษำบ้ำนเมืองให้พน้ จำกภัยอันตรำยต่ำงๆ
ทุกท่ำนคงเคยรับรู ้ถึงควำมศักดิ์ สิทธิ์ ของศำลหลักเมืองจำกคำ
ร่ ำลือมำกมำย ผ่ำนองค์จตุคำมรำมเทพเทวดำรักษำเมือง ซึ่ งอยู่
บนเสำสู งสุ ดของศำลหลักเมือง อำคำรสี ขำวที่ออกแบบอย่ำง
งดงำมประกอบด้ ว ยอำคำรทั้ งหมด 4 หลั ง หลั ง กลำง
ประดิษฐำนศำลหลักเมือง ออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ำยศิลปะ
ศรี วชิ ยั เรี ยกทรงเหมรำชลีลำ อำคำรหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ น
บริ เวณสี่ ทิ ศ เรี ย กว่ำศำลจตุ โลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อ
เมือง ศำลพระทรงเมือง ศำลพระพรหมเมืองและศำลพรบันดำลเมือง
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ ำนอำหำรท้องถิ่น
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หน้า 3

 นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม SP&K หรื อเทียบเท่ำ

(หมำยเหตุ : โรงแรมไม่ มีบริกำรห้ องพักแบบ 3 ท่ ำน จึงแนะนำให้ ลูกค้ ำท่ ำนที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิม่ )
วันทีส่ ำม

นครศรีธรรมรำช – ท่ ำเรื อปำกบำรำ จังหวัด สตูล – นั่งเรื อ PRIVATE SPEED BOAT เกำะหลีเป๊ะ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

06.00 น.

สมควรแก่เวลำนำท่ำนออก เดิ นทำงสู่ ท่ำเรื อปำกบำรำ อำเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชม.)
ให้ท่ำนได้พกั ผ่อนบนรถจนเดินทำงถึงท่ำเรื อ
ถึง ท่ำเรื อปำกบำรำ จ.สตูล รอลงเรื อสู่ เกำะหลีเป๊ ะ
ลงเรื อ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกำะหลี เป๊ ะ จ.สตู ล เกำะหลี
เป๊ะ หรื อ เกำะลีเป๊ะ เป็ นเกำะกลำงทะเลอยูใ่ นเขตจังหวัดสตูล อยูท่ ำงตอน
ใต้ข องเกำะอำดัง ห่ ำ งจำกแผ่น ดิ น ของจัง หวัด สตู ล 85 กิ โลเมตร เขต
อ ำนำจกำรควบคุ ม ของอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ห มู่ เกำะตะรุ เตำในจัง หวัด
สตู ล เป็ นชำยหำดบนเกำะที่ อุ ดมไปด้วยท้อ งทะเลที่ ส ดใสสะอำด สวยงำม เป็ นเกำะที่ เงี ย บสงบ และมี น้ ำที่ ต้ื น
เขิน เกำะหลีเป๊ ะ หมำยถึง เกำะที่รำบเรี ยบคล้ำยกระดำษ ซึ่ งมีที่มำจำกภำษำท้องถิ่นชำวน้ ำหรื อชำวเล(ชนเผ่ำอุรักลำ
โว้ย)บนเกำะซึ่ งส่ วนใหญ่ทำอำชี พประมงรอบเกำะเต็มไปด้วยป่ ำปะกำรังอันสมบูรณ์มีเวิง้ อ่ำวที่สวยงำมหำดทรำยขำว
ละเอียด เกำะหลี เป๊ ะและหมู่เกำะใกล้เคียงมีควำมงดงำมทำงทะเลมำก จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำมัลดี ฟส์ เมืองไทย
เกำะหลี เป๊ ะ มี ช ำยหำดที่ ส ำคัญ ๆ อยู่ 4 หำด ได้แ ก่ หำดพั ท ยำ ซึ่ งอยู่ท ำงตอนใต้ข องเกำะหลี เป๊ ะ เป็ นเกำะที่
นักท่องเที่ยวนิ ยมเดิ นทำงไปมำกที่สุด หำดซั นไรท์ อยู่ทำงทิ ศตะวันออกของเกำะหลี เป๊ ะ ใกล้ ๆ กับหมู่บำ้ นชำวเล
หำดคำร์ มำ อยูท่ ำงตอนเหนื อ ซึ่ งหันหน้ำเข้ำกับเกำะอำดัง หำดซั นเซ็ ท อยู่
ทำงทิ ศ ตะวันตก ซึ่ งหันหน้ำเข้ำรับ แสงของพระอำทิ ตย์ ตำมชื่ อของหำด
เกำะหลีเป๊ ะ เป็ นเกำะที่มีควำมกว้ำงระหว่ำงหัวเกำะไปถึงท้ำยเกำะประมำณ
3 กิ โลเมตร จัดเป็ นเกำะขนำดเล็ก ถื อเป็ นเกำะที่อยู่ทำ้ ยสุ ดทำงตอนใต้ของ
ทะเลอันดำมันของไทย เนื่ องจำกพื้นที่ถดั ไปคือทะเลสำกลที่เชื่ อมกับทะเล
ของประเทศเพื่อนบ้ำน คือ มำเลเซีย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน แบบกล่อง (SET BOX)

10.00 น.

เทีย่ ง

 ด ำน้ำชมปะกำรั ง ใกล้ ชิ ด ปลำทะเล ☞ เกำะอำดั ง ค ำว่ำ
“อำดัง” มำจำกคำเดิ มในภำษำมลำยูว่ำ “อุดงั ” มี ควำมหมำยว่ำ
“กุง้ ” เพรำะบริ เวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุง้ ทะเลมีเนื้อที่เกำะ
ประมำณ 30 ตำรำงกิโลเมตร เป็ นเกำะกลำงทะเลอันดำมัน เป็ น
เกำะที่มีควำมใหญ่เป็ นอันดับที่สองรองจำกเกำะตะรุ เตำ เกำะนี้ มี
หำดทรำยละเอียดสวยงำม รอบเกำะมีเกำะเล็กๆ หลำยเกำะ เช่น
เกำะหลีเป๊ ะ เกำะดง เกำะหิ นงำม และเกำะยำง เป็ นเกำะที่เหมำะ
สำหรับกำรดำน้ ำ ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขำสู ง มีระบบนิ เวศป่ ำที่สมบูรณ์ เกำะอำดังเป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ที่มีควำม
สมบูรณ์ ไม่อนุ ญำตสร้ำงสิ่ งปลู กสร้ ำงถำวรภำยในเกำะ เกำะอำดังมีควำมสงบ สะอำดและเป็ นสถำนที่ต้ งั ของหน่ วย
พิทกั ษ์อุทยำนแห่ งชำติหมู่เกำะตะรุ เตำ บนเกำะไม่มีที่พกั ของเอกชนให้บริ กำร จะมี ก็แต่บำ้ นพักของหน่ วยพิทกั ษ์
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เย็น

อุทยำนฯ และจุดให้กำงเต็นท์ ผูท้ ี่จะมำท่องเที่ยวจึงมักจะไปพักค้ำงแรมบนเกำะหลีเป๊ ะที่อยูใ่ กล้เคียงกันมำกกว่ำ มี
น้ ำตกอยู่ 2 แห่งบนเกำะ ทำงทิศตะวันออกของเกำะเป็ นหำดทรำยขำวยำวรำว 200 เมตร ในน้ ำเต็มไปด้วยปะกำรังโขด
และปะกำรังชนิ ดอื่น ๆ รวมถึงสัตว์ทะเลต่ำง ๆ ที่อำศัยตำมแนวปะกำรัง เช่น ดำวทะเล, เม่นทะเล, ปลำสลิดหิ น, ปลำ
ขี้ตงั เบ็ด, ปลำนกแก้ว ให้ ท่ำนได้ อิสระดำน้ำเล่นชมปะกำรัง สั ตว์ ทะเลต่ ำงๆ สั มผัสควำมงดงำมของธรรมชำติเล่นน้ำ
ทะเลใสบริ สุ ทธิ์ ตำมอัธ ยำศั ย จนถึ งเวลำอันสมควร (หมำยเหตุ : ไม่ รวมค่ ำอุ ป กรณ์ ดำน้ ำ สน็ อกเกิ้ ล SNORKEL
ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 1,000 บำท และมีค่ำมัดจำอุปกรณ์อีก 1,000 บำท) (จุดดำน้ำโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่
กับ ควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นผู้กำหนด เพื่ อควำมปลอดภั ยของลูกค้ ำเป็ น
สำคัญ หำกสภำพอำกำศไม่ เอือ้ ต่ อกำรดำน้ำทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนค่ ำใช้ จ่ำยทุกกรณีเนื่ องจำกเป็ นกำรชำระ
แบบเหมำจ่ ำยกับตัวแทนแล้วทั้งสิ้น)
นำท่ ำนเดินทำงสู่ เกำะหลีเป๊ะ ถึงท่ำเทียบเรื อของทีพ่ กั
 นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม บันดำหยำ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ำ
** อิสระพักผ่ อน เดินเล่นชำยหำด เล่นนำ้ หรื อทำกิจกรรมของทำงรีสอร์ ททีจ่ ัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตำมอัธยำศัย **
 อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย แนะนำ!! ถนนคนเดินเกำะหลีเป๊ ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ ะเปิ ด
18.00-24.00 น.ของทุกวัน แหล่งรวมนักท่องเที่ยว ร้ ำนเสื้ อผ้ำ บำร์ มีร้ำนอำหำรให้เลื อกกิ นหลำกหลำยแบบ อำหำร
ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ ต์ ส้มตำ ซี ฟู๊ด ของหวำน ร้ำนสะดวกซื้ อ ร้ำนขำยทริ ปดำน้ ำ ร้ำนขำยของที่ระลึก เช่น กระเป๋ ำ ผ้ำ
ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยังมีร้ำนสะดวกซื้ ออีกด้วย.

วันทีส่ ี่
เช้ ำ
09.00 น.
10.30 น.

เกำะหลีเป๊ะ - นั่งเรื อ PRIVATE SPEED BOAT สู่ ท่ำเรื อปำกบำรำ – เดินทำงกลับกรุ งเทพ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ลงเรื อ SPEED BOAT สู่ ท่ำเรื อปำกบำรำ พร้อมชมวิวที่สวยงำมของทะเลอันดำมัน ....
ถึง ท่ำเรื อปำกบำรำ

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำรท้องถิ่น

......... น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยรถบัสปรับอำกำศ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 13-14 ชม.) ให้ท่ำนได้พกั ผ่อนบนรถ ชมวิว
สองข้ำงทำง  อิสระอำหำรเย็น ระหว่ ำงทำงกลับกรุ งเทพฯ ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อของฝำกของที่ระลึก.
เดินทำงถึง กรุ งเทพฯ ปั๊มนำ้ มัน ปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ...

23.30 น.

หมายเหตุ : รายการทัวร์ทอ
่ งเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าโดยมีตวั แทนบริษัท(มัคคุเทศก์
,หั วหน ้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็ นผู ้บริห ารเวลาปรั บเปลีย
่ นตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสาคัญ.

อัตรำค่ ำบริกำร
วันเดินทำง

รำคำ/ท่ำน (พักห้ องละ 2 ท่ ำน)

พักเดี่ยว

12 – 15 เมษำยน 2564
13 – 16 เมษำยน 2564
14 – 17 เมษำยน 2564

6,999
6,999
6,999

+ 3,500
+ 3,500
+ 3,500
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* ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ นเฉพำะนักท่องเทีย่ วชำวไทยเท่ำนั้น ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ท่ำนละ 500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ำน ชำระได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทำง *
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
 ค่ำรถบัสปรับอำกำศไป-กลับ และนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำนเท่ำนั้น เดินทำง 3 ท่ำน แนะนำซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม
 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 500,000 - 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนี้ ไม่ รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรี ด ค่ำมินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรำยกำร(กรุ ณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้บริ กำร)
 ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่ อท่ ำน
 กรณีเด็กทีม่ อี ำยุ 0 - 2 ปี (Infant) ชำระค่ ำทัวร์ 50 % จำกรำคำทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่ ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
 ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขนึ้ อยู่กบั ควำมพึงพอใจของท่ ำน
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
ในกำรจองทัวร์กรุ ณำ ชำระค่ ำทัวร์ เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนำบัตรประชำชน หลังจำกทำกำรจองทัวร์ 24 ชัว่ โมง หำกไม่ชำระตำมที่บริ ษทั กำหนด
ขออนุญำตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯถือว่ำท่ำนยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
กำรยกเลิก
** เนื่ องจำกรำคำทัวร์ นีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดิ นทำง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่ำน
ออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ งหรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร
และเงินมัดจำคืนไม่วำ่ กรณี ใดทั้งสิ้น **
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หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำ 25 ท่ำน รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิ ดจำก ภัยธรรมชำติ เช่น พำยุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่ อยูน่ อกเหนื อกำรควบคุมของทำง
บริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
5. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกกำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั
ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว
8. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิ ดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจำกควำมประมำทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรื อตัวแทนของทำงบริ ษทั ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจของ
บริ ษทั กำกับเท่ำนั้น
10. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
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