รหัสโปรแกรม : 21961 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – สิชล – วัดเจดีย์
ไอ้ ไ ข่ – ขนอม – จุ ด ชมวิ ว เนิ น เทวดา เนิ น นางฟ้ า – BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR –
ถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดา

03.30 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 3 เคาน์เตอร์ไทย เวียตเจ็ท แอร์ THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดการเช็ คอิ น และมัค คุเทศก์ ใ ห้ คาแนะน าเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมก่อ นออก
เดินทาง
(กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาที่กาหนด หาก
ท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการชาระแบบ
เหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ)

05.50 น. นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ VZ336 (ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
07.05 น. เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทาภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกปี้ สาขา คิวคูตอน (1)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิม
ชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุด
พบชิ้ น ส่ ว นของพระพุ ทธรูป หลวงพ่ อ ประธาน จึ ง
บูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่
เนื่องด้วยที่วัดมีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทาให้เป็นที่
ศรั ท ธาของชาวนครศรี ธ รรมราชและจั ง หวั ด
ใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสีชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ
“ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง
เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนาปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิ่งที่ต้องเตรียมหากมีการบนบานศาล
กล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1 ผืน
*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3
จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา นะมาสะโย

นาท่าน

เดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตานานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทามาค้าขาย ทาให้ชาวบ้าน
ศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุก
อย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่าง
กับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา
นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มี
การเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบัน
นั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มา
ปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุ
ประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่า
มีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สาคัญเป็นจานวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว

การบูชาไอ้ไข่ 1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้
รับ
2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อสาเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้คาพูด
หรือสิ่งที่รับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
3. การถวายของปกติที่ไม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (2)
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อาเภอขนอม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
สุ ด ชิ ล อี ก ถื อ ได้ ว่ า อ าเภอท่ อ งเที่ ย วขึ้ น ชื่ อ ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ
ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่ และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่
เป็นอาเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอี ก
มากมาย

นาท่านสู่ BLUE TERRACE CAFÉ AND BAR ตั้ง อยู่ ใ นขนอมถื อ เป็ น ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไฮไลท์ ใหม่ ข อง
อาเภอขนอมก็ว่าได้ สามารถให้ท่านชมวิวทะเล 3 สี ของอ่าวขนอม สัมผัสกลิ่นอายทะเล และมีจุ ด
ถ่ายภาพหรือโพสท่าสวยๆ หลากหลายจุด ที่เด่นตระหง่าและเป็นสัญลักษณ์ของร้านคือ สะพานเหล็ก

แขวนสีน้าเงิน FORTUNE BRIDGE และสะพานแดงที่ทอดยาวให้ได้มุมทิวเขาและท้องทะเลได้อย่าง
สวยงาม ทั้งนี้หลังจากรับประทานอาหารให้ท่านได้อิสระสาหรับเครื่องดื่มและของหวาน เพื่ออรรถรสใน
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-นางฟ้า เป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อที่เห็นบรรยากาศแนวหาดทรายของ
ขนอม เป็นชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าคราม ที่
รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล

หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเล ให้อิสระท่านถ่ายภาพ เพราะถนนเส้นนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครผ่าน
ไปผ่านมาต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกเสมอ เส้นเขาพลายดา-อ่าวท้องหยี ที่เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นที่สวยงาม
ที่สุดของฝั่งอ่าวไทย มีระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นถนนเลียบชายทะเลที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก
อาเภอสิชล ถึง อาเภอขนอม เมื่อขับรถก็จะได้เห็นทั้งวิวธรรมชาติเขียวขจีและวิวชายทะเลสีฟ้าครามตัด

กันสวยงาม รวมถึงยังมีจุดชมวิวชายทะเล ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
ถ้าขับรถมาแล้วเจอกับรูปปั้นช้างพรายดาพร้อมกับศาลา 2 หลัง จุดนี้เป็นศาลาชมวิวที่สามารถชมวิว
ทะเลสุดขอบฟ้าได้แบบ 18 องศา บริเวณอ่าวท้องหยี ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้
เป็นชายหาดแนวโค้ง ลาดลงสู่ทะเล สลับโขดหินสวยงาม สามารถลงเล่นน้าได้ และทางตอนใต้ของอ่าวมี
แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล กัลปังหาที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีฝูงปลาชุกชุม จัดว่าเป็นหนึ่งทัศนยีภาพที่น่าสัมผัส
ของทะเลขนอม

ค่า
พักที่

อิสระอาหารค่า
MANDY NOK HOTEL หรือเทียบเท่า

วัน ที่ส อง

บ้า นคีรีวง – สะพานบ้ านคีรีวง – ศาลหลั กเมือ ง – วัด พระมหาธาตุ วรมหาวิห าร – สนามบิ น
นครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า พิเศษ ติ่มซา (3)

นาท่าน

เดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้าหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มี
อากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ากับบรรยากาศธรรมชาติที่
สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่สาคัญจุดแรกสาหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้า ไอ
หมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลอง
ท่าหา และคลองท่าชาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ ขนมจีนน้ายา (4)

นาท่าน

สักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตราย
ต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพ
เทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วย
อาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรี วิชัย
เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย
พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง

จากนั้น

น าท่ า นนมั ส การ วั ด มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร แต่ เ ดิ ม มี ชื่ อ ว่ า “พระบรมธาตุ ” ต่ อ มาในปี 2458
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
มหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ ได้มาสักการะพระบรมธาตุที่วัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง มีประเพณีดั้งเดิม
การแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งผ้าที่นามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดีย์เปรียบเสมือนทากายวาจาใจ

ให้บริสุทธิ์ และยกผ้าขึ้นเหนือหัวเพื่อไม่ได้ดูถูกเหยียดหยาม ให้มีศีลธรรมอยู่กับเราเพื่อบังคับ ให้เราทา
ถูกต้องตามศีลธรรม และคนใต้ถือว่าการห่มผ้าบูชาองค์พระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชีวิต ประเพณีบุญ
เดือนสิบเพื่อทาบุญให้กับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชื่อดังของภาคใต้ 5 อย่าง คือ ขนมลา, ขนมบ้า, ขนม
ดีซา, ขนมกง และขนมพอง

นอกจากนี้ ภายในวั ด ยั ง มี “พระแอด” เป็ น พระพุ ทธรู ป สี ทองอร่ า ม
ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็น
ที่เคารพศรัทธาของผู้คนในแถบนั้น ซึ่งนิยมมากราบไหว้เพื่อ
ขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื่อกันว่า
พระแอดจะช่ ว ยดลบั น ดาลให้ ห ายจากความเจ็ บ ไข้
โดยเฉพาะอาการปวดเมื่ อ ย ปวดเอว ปวดหลั ง นอกจาก
ความเจ็บป่วยแล้ว อีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็นประจักษ์ก็คือการ “ขอลูก” ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมี
เมตตาบันดาลลูกให้แก่ผู้ที่มีลูกยาก ความสาเร็จตามคาขอ

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช

20.30 น. นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เวียตเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ335 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน/ห้อง
พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 05 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
05 – 06 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
07 – 08 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
11 – 12 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
12 – 13 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
14 – 15 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
25 – 26 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
26 – 27 พฤศจิกายน 2564
7,999
1,000
02 – 03 ธันวาคม 2564
7,999
1,000
23 – 24 ธันวาคม 2564
7,999
1,000
*ค่าทัวร์ข้างต้นเป็นราคาของตั๋วเครื่องบินเช็คเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564*
** ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อทากรุ๊ปส่วนตัวได้ **
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านั้น *
** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน **

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวนขั้นต่า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ามันที่ไม่คงที่ อาจมีการปรับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพิ่มเติมจาก
ราคาที่กาหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นหลัก
***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้***
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 น้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอน
เตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าจ้างไกด์นาเที่ยวคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงิน มัดจาค่าทัวร์ เป็นจานวน 5,000 บาทต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่นั่ง
2. นัก ท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ต้ อ งชาระเงิ น ค่าบริก ารส่ว นที่ เหลื อ ทั้ ง หมดก่ อนวั น เดิ น ทางอย่างน้อ ย 30 วั น
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่ง (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่อง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้ องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน
**
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่า
จองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พั ก ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ ยว ค่า บริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ...
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

