
 
 
 
  

 

 

รหัสโปรแกรม : 22553 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 

พรานบญุหนุนทรพัย ์ขอไดไ้หวร้บัไอไ้ขว่ดัเจดยี ์

เดินทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) สู ่ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช  

น ้ าหนักสมัภาระถอืข้ึนเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

สายมูเติมบญุ เมืองคอน นครศรธีรรมราช 3วนั 2คืน 

 



เที่ยวบนิ:  

Departure  : FD3239DMK-NST11.40-12.55 

Return      : FD3187NST-DMK18.55-20.10หรอื FD3183 NST-DMK 20.05-21.20  

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรร) 

ราคาทวัรไ์ม่รวมน ้ าหนักสมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง กรณีตอ้งการซื้ อเพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เที่ยว/ท่าน 

วนัแรก     ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่านอากาศยานนครศรธีรรมราช – วดัธาตนุอ้ย - ครีวีง - เมืองนคร 

09.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี ประตู 9-10  

11.40 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD3239 

12.55 น. ถงึ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  

บา่ย  นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางสู่ วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตัง้ขึ้นโดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย 

(พระครูพศิิษฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี่ชาวใตเ้ลือ่มใสศรทัธาอย่างสูงยิง่

รูปหน่ึง ซึง่ศิษยย์านุศิษยแ์ละประชาชน ที่เคารพนบัถอื ศรทัธา พ่อท่าน

คลา้ยไดเ้ชื่อถอืถงึความศกัดิ์สทิธิ์ของวาจา พดูอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่าน

มกัจะใหพ้รกบัทกุคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย วาจาสิทธิ์ ไดช้ื่อ

ว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรทัธา

เป็นอย่างยิง่ โดยประดิษฐานพระเจดยีพ์ระสารรีิกธาตแุละสรรีะสงัขารพ่อ

ท่านคลา้ย ในโลงแกว้ประดิษฐานอยู่ในองคพ์ระเจดยีป์จัจบุนัสรีระ พ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธิ์ ประดษิฐฐ์านอยู่ในองคพ์ระ

เจดยี ์ณ สถานทีน้ี่ จงึเป็นเจดยีอ์นุสรณ์สถานพ่อท่านคลา้ยอกีดว้ย สงัขาร พ่อท่านคลา้ยซึง่ว่ากนัว่าแขง็เป็นหนิ ที่

ชาวบา้นนบัถอืและศรทัธาดว้ยแลว้กย็ิง่ทาํใหผู้ค้นหล ัง่ไหล เขา้มาสกัการบูชากนัมากยิง่ขึ้น 

  จากนัน้เดินทางสู่ หมู่บา้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยหมู่บา้นคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบลอ้ม 

สมัผสัเสน่หว์ถิชีีวติชาวบา้นที่เรียบง่ายและน่าคน้หา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนน้ีมชีื่อ

ว่า "บา้นขุนนํา้" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้นํา้จากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บา้นคีรีวง" หมายถึง หมู่บา้นซึ่งอยู่

ภายในวงลอ้มของภูเขา สะพานขา้มแม่นํา้บา้นคีรีวง สะพานขา้มแม่นํา้ก่อน

เขา้หมู่บา้นคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point  แวะ Check In และ

โพสตท่์าถ่ายรูป ดว้ยทศันียภ์าพขนุเขา  สายนํา้  ไอหมอกฝน  และสะพาน

ปูนขา้มคลองท่าด ี ซึง่เป็นจดุทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกนั  คือ  คลอง

ปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหนา้สุดแสนโรแมนติก ทวัร ์

  นาํท่านถ่ายภาพทีร่ะลกึสมัผสับรรยากาศบรเิวณสะพานปูน 

  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ ตวัเมอืงนครศรีธรรมราช 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 1) 

ทีพ่กั  โรงแรมปุระนคร หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 



วนัที่สอง           วดัยางใหญ่ (ไหวต้าพรานบญุ) - วดัเจดีย ์ไอไ้ข่ - วดัสระสีม่มุ - สชิล - จุดชมววิเขาพลายด า - ฮลู่าบชีคลบั สชิล       

                     เมืองนคร - รา้นโรตบีงับ่าว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 2) 

 เดินทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสชีมพูแห่งเมอืงนครเป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิมชื่อ “วดัคงคาลอ้ม” 

ในอดตีชาวบา้นทาํไร่ยางขดุเจอชิ้นส่วนพระพทุธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และดว้ย

ความโด่งดงัของพรานบุญก็ไดม้กีารบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัที่สวยงามเหมอืนในปจัจุบนัไฮไลทข์องวดัน้ีคือ “ตาพราน

บญุ” สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ที่ชาวปกัษใ์ตน้บัถอื เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานท ัง้ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิทอง ส่วนใหญ่คน

นิยมขอ ความปลอดภยั โชคลาภใหมี้กินมีใช้หากใครสมหวงั วิธีแกบ้นคือนําปจัจยัถวายไปช่วยสรา้งวดัสรา้งโบสถ ์

(ความเชื่อส่วนบคุคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบญุ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลยั ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด หากบนใหบ้นดว้ย 

เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 3 จบ 

ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคานะมาสะโย 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข)่ จากเรื่องราวทีร่ ํา่ลอืถงึความศกัดิ์สทิธิ์ ทีเ่มือ่ขออะไรกไ็ดส้มหวงัทกุอย่าง “ไอไ้ข่”

รูปไมแ้กะสลกัของเดก็ชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาใน

วดัเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาดาํ ทีเ่ชื่อกนัว่าเป็น

วญิญาณศกัดิ์สทิธิ์ที่สถติอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรทัธาทีเ่ชื่อกนัว่า “ขอ

ได ้ไหวร้บั”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสี่ยงดวงเลน่พนนั หรอืขอใหช่้วยเรียกคนมา

ซื้อของ หรอืทาํยอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช่้วยหา หรอื

ขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดยีเ์ตม็ไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรทัธานาํมาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชดุทหาร หนงัสติก๊ 

ของเลน่ต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจ้ดุประทดัก็มเีศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บง่บอกถงึแรงศรทัธาทีม่ต่ีอ

ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิ์จากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข ่ทุกวนัผูค้นต่างหล ัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจาํนวนมาก 

ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั (ความเชื่อส่วนบคุคล)   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข่   การบูชา ไอไ้ข่ วดัเจดีย ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้บั แต่เมือ่สาํเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของที่นาํมาบน

และจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้ าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไกปู่นปัน้, หนังสติ๊ก, ประทดั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ขนมจนีแมโ่สภา) (มื้อที ่3) 

**กรณีรา้นอาหารหยุด ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

บา่ย เดนิทางสู่ วดัสระสีม่มุ เป็นวดัเก่าแก่รกรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวดัเจดยี ์

เน่ืองจากวดัสระสีม่มุพ่อท่านเทิ่ม (พระครูเจตยิาภริกัษ)์ เป็นพระ

เกจอิาจารยเ์มอืงนครศรธีรรมราช ท่านเคยเป็นเจา้อาวาสวดัเจดีย ์สรา้งเหรยีญไอไ้ขรุ่่นแรกออกมาแลว้

ต่อมาท่านกม็าเป็นเจา้อาวาสวดัสระสี่มมุ บูรณะวดัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2528 จวบจนมรณภาพ พ.ศ.2540 

รวมระยะเวลาพฒันาอยู่ทีว่ดัสระสีม่มุ12ปี หลงัจากทีท่่าน

มรณภาพแลว้ ทางวดัสระสีม่มุก็เกบ็รกัษาสรีรสงัขารของท่าน

เอาไวบ้าํเพญ็กศุลอีก3ปี รวมท ัง้สิ้น15ปีสามารถเช่า วตัถมุงคล

ของไอไ้ขไ่ดท้ีน่ี่อกีดว้ย 



จากนัน้เดนิทางสู่ จดุชมววิเขาพลายดาํ แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ห่งทะเลใต ้เป็นเขาที่มลีกัษณะเป็นภเูขาทีต่ดิทะเล

ตรงแนวรอยต่อ เขตอาํเภอขนอม และ อาํเภอสชิล เป็นทะเล

ทีม่ธีรรมชาติทีแ่สนสงบและมจีุดชมววิเขาพลายดาํทีส่ามารถ

เหน็ อ่าวทอ้งหยไีดใ้นมมุกวา้งอย่างสวยงาม ระหว่างทางให ้

ท่านชื่นชมความงามของถนนทีถู่กขนานนามว่าเป็นหน่ึงใน

เสน้ทางเลยีบชายทะเลที่สวยที่สุดในเมอืงไทย  

จากนัน้นาํท่าน ฮูลา่บชีคลบัสชิล ดื่มดํา่กบับรรยากาศรมิทะเล

สชิลในสไตลบ์าหล ีที่มมีมุสวยใหไ้ดเ้ช็คอนิถ่ายรูปมากมาย ความโดดเด่นยกใหอ้าหารและเครื่องดื่มที่มใีหเ้ลอืกอิ่ม

อร่อยท ัง้แบบของคาว ของหวาน และเครื่องดื่มมากมาย นอกจากน้ีทางรา้นยงัตกแต่งรา้นดว้ยโทนสชีมพหูวานแหวว ที่

เหมาะกบัการมานัง่พกัผ่อนและถ่ายรูปเก่ๆอย่างยิง่ อสิระใหท่้านเลอืกซื้อเครื่องดื่ม หรอื ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้นาํ

ท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงนคร 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 4) 

 นาํท่านมาแวะชมิชาและโรตทีี่ขึ้นชื่อของเมอืงนครศรีธรรมราช ณ รา้นโรตีบงับ่าว ที่

บอกไดเ้ลยว่าเน้ือแป้งโรตนีัน้นุ่มละมนุลิ้นมากๆแถมชาของที่น่ียงัเขม้ขน้และรสชาติ

ดีสุดๆไปเลย อิสระใหท่้านเลือกซื้อเครื่องดื่มและโรตีทานตามอธัยาศยั ไดเ้วลา

พอสมควรนาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั  โรงแรมปุระนคร หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 วนัที่สาม            ศาลหลกัเมือง - วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร - บา้นท่านขุนรฐัวุฒวิจิารณ์ - รา้นโกป๊ี  

                       ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่5) 

 นาํท่านสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ คู่บา้นคู่เมอืงกนั ศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ในอาํเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนือของ 

สนามหนา้เมอืง ออกแบบใหม้ลีกัษณะ คลา้ยศิลปะศรวีชิยั เรยีกว่าทรงเหมราช 

 นาํท่านไหวข้อพรสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารหรอืทีช่าวนครเรยีกว่า วดัพระธาต ุเป็นโบราณสถานสถานที่

ศกัดิ์สทิธิ์ และเป็นมิง่ขวญัชาวเมอืงนครศรีธรรมราช  พระบรมธาตเุจดยี ์เป็นที่บรรจ ุพระบรมสารรีิกธาตขุอง

พระพทุธเจา้ ปจัจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวดัพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถานทีส่าํคญั

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของภาคใต ้ซึง่ตอนน้ีกาํลงัเขา้สู่การพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยู่ดว้ย ในวดัพระธาต ุยงัม ีพระแอด-พระ

พวยหรอืชาวบา้นเรยีกกนัว่า พระปวด-หาย ขอลูกได ้หายเจบ็ป่วย ซึง่

ประดษิฐานอยู่ใน “วหิารพระมหากจัจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” 

เป็นพระพทุธรูปสทีองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ ์ใบหนา้

ยิ้มแยม้มเีมตตา เป็นที่เคารพศรทัธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นิยมมา

กราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจบ็ป่วย เพราะเชื่อ

กนัว่าพระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจบ็ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 6) 

 



บา่ย นาํท่าน ชมบา้นขนุรฐัวุฒิวจิารณ์ เป็นอาคารเรือนปัน้หยาอายุกว่า 108 ปีหลงัน้ี สรา้งขึ้นโดยนายเขยีน มาลยานนท ์ซึ่ง

ไดร้บัพระบรมราชโองการ โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น "ขนุรฐัวุฒิวจิารณ์" นายอาํเภอเมอืงกลาย  ซึ่งต่อมาไดใ้ชบ้า้นและที่ดิน

เปิดเป็นโรงเรยีนรฐัวุฒวิทิยาและเปลีย่น ชื่อเป็นโรงเรยีนนครวทิยาในทีสุ่ด เมือ่ปีพ.ศ. 2482 ทว่าหลงัจากนัน้ไดปิ้ดตวัลง

เมื่อปี พ.ศ. 2529  และต่อมาในภายหลงันายสาํราญ ตรีสตัยพนัธุ ์ทายาทของขุนรฐัวุฒิวิจารณ์ไดด้าํเนินการบูรณะ

ปรบัปรุงบา้นหลงัน้ีอกีคร ัง้ ฟ้ืนฟูสู่สภาพทีส่วยงามพรอ้มกบัเปิดเป็น สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ยี่ยมชมและ

ศึกษาสาํหรบัผูท้ี่มคีวามสนใจอย่างแทจ้ริง  โดยบา้นขุนรฐัวุฒิไดร้างวลั อาคารอนุรกัษศิ์ลปสถาปตัยกรรม ดีเด่น ปี 

2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

เดนิทางสู่ รา้นโกปี ๊สาขาคิวคูตอน คิวคูตอนเป็นชื่อเมอืงนครเมือ่ยุคพนักว่าปีก่อนมกีารก่อสรา้งสถาปตัยกรรมอาคาร

แบบยอ้นยุค เช่น ชโินโปรตุกสี ยุโรเป้ียน และสถาปตัยกรรมแบบนคร อสิระใหท่้านถ่ายรูปและเลอืกซื้อเครื่องดื่มตาม

อธัยาศยั อาท ิชานม,กาแฟ,โอวลัตนิ,โรต ีฯลฯ  

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิ

เดนิทางกลบั 

18.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอร์

เอเชยี (FD) เทีย่วบนิที่ FD3187 

20.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ: ไฟทบ์นิขากลบัอาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นไฟท ์FD3183 NST-DMK 20.05-21.20 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ 

เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไมช่าํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเด่ียว/เดินทางคน

เดียว เพิม่ 

 

หมายเหตุ 

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

9,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 

 

 

1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564  

26 -28 มีนาคม 2564  



อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี 

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้  เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอืจาก

อบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯกาํกบั

เท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสาย

การบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

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