
                             

CODE: WTC02 หรอยแรง! นอนเขือ่น ขอพรไอไ้ข ่สรุาษฎร ์นครศร ี3วนั 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เสรมิดวงรวยตลอดปี” 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  
สูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราช น า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA ทา่อากาศยานสุราษฎร์
ธาน ี– สะพานแขวนวดัเขาพงั – เขือ่นเชีย่วหลาน - แพภผูาวาร ี  เทีย่ง,เย็น 

2  แพภผูาวาร ี– วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดันางพระยา – อ.ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด 
อาหารเชา้ ,เทีย่ง,เย็น 

3 วดัมหาธาตวุรวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – แวะซือ้ของฝาก - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –ทา่
อากาศยานดอนเมอืง อาหารเชา้ ,เทีย่ง(ขนมจนีเมอืงคอน) 

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

ไฟลท์บนิ : เดนิทางสงิหาคม – 24 ตลุาคม 2563 

Departure: DMK – URT     FD3235     07.10 – 08.30 

Return      :  NST – DMK    FD3187     16:30 – 17:45  

 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25ตลุาคม – 28 ธนัวาคม  2563 

Departure: DMK – URT     FD3235     07.15 – 08.30 

Return      :  NST – DMK    FD3187     17.55 – 19.10  

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 360 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

1 - 3 สงิหาคม 63 8,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

2,000 15 

8 - 10 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

15 - 17 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

22 - 24 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

29 - 31 สงิหาคม 63 7,888 2,000 15 

5 - 7 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

12 - 14 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

19 - 21 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

26 - 28 กนัยายน 63 7,888 2,000 15 

3 - 5 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

10 - 12 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

17 - 19 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

24 – 26 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

31ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 8,888 2,000 15 

7 - 9 พฤศจกิายน 63 8,888 2,000 15 

14 - 16 พฤศจกิายน 63 8,888 2,000 15 

21 - 23 พฤศจกิายน 63 8,888 2,000 15 

28 - 30 พฤศจกิายน 63 8,888 2,000 15 

5 - 7 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

12 - 14 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

19 - 21 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

26 - 28 ธนัวาคม 63 9,888 2,000 15 



                             

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานสรุาษฎรธ์าน ี– สะพานแขวนวดัเขาพงั –  

                   เขือ่นเชีย่วหลาน - แพภผูาวารี อาหารเทีย่ง ,เย็น  
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผู ้โดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

07.10 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3188      

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุราษฎรธ์าน ีรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทกุทา่นบรเิวณ

ทางออก น าทา่นขึน้รถตูป้รับอาการ VIP เดนิทางสู ่สะพานแขวนวดัเขาพงั ภเูขารปูหัวใจ ตัวสะพานใช ้

ลวดสลงิขนาดใหญ่ขงึยดึกับเสาคอนกรตี มรีะยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวขา้มล าธารกับป่าไมท้ีเ่ขยีว

ขจ ีบรรยากาศทวิทัศน์ความเป็นธรรมชาตโิดยรอบมคีวามงดงาม และมคีวามสวยแปลกตาของเขาเทพ

พทิักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านทีต่ัง้อยู่ดา้นหลังสะพาน มรีูปร่างคลา้ยกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบรเิวณ

กลางสะพาน จะไดร้ปูหัวใจแบบมมุสวยสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. หลังจากนัน้เดนิทางสู ่แพภผูาวาร ีโดยเรอืหางยาว ระหวา่งทางน าท่านชมความงดงามของววิ ทวิทัศน ์

ธรรมชาตขิองผนืน ้าสเีขยีวมรกตสลับภูเขาหนิปูนในเขือ่นเชีย่วหลาน (กุย้หลนิเมอืงไทย) น าทา่นแวะ

ถา่ยรปูภูเขาหนิปูนทีโ่ดดเดน่ส าคญัของเขือ่นคอืเขาสามเกลอ กุย้หลนิเมอืงไทย สัญลักษณ์ของ

เขือ่นเชีย่วหลาน  ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหนิปูนทรงแหลม 3 ลูกตัง้เรยีงกัน ตัง้สง่าอยู่บนผนืน ้าสเีขยีว

มรกตอันงดงาม ก่อนที่เขือ่นแห่งนี้จะถูกสรา้ง บริเวณแถบนี้ใตน้ ้าเคยเป็นวัดและสุสาน พรอ้มกับแวะ

ถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ (ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาน 1 ชม.) เดนิทางถงึ แพภูผาวาร ีแพสขีาวสไตล์

โมเดริน์แบบไมเ่หมอืนใครภายในเขือ่นรัชชประภาหรอืเขือ่นเชีย่วหลานทีถ่กูหอ้มลอ้มดว้ยภเูขาหนิปนูสงู

ชนัสลับซบัซอ้นและผนืน ้าสเีขยีวมรกต ท าใหบ้า้นพักสขีาวนี้ดูโดดเด่นสะอาดตาเมือ่อยูบ่นผนืน ้าสเีขยีว

แบบนี้ โดยทุกหอ้งจะม ีเครือ่งปรับอากาศและหอ้งน ้าในตัว ที่ส าคัญทีน่ี่มเีครอืข่ายสัญญาณ 4G ของ 

AIS เต็มทัง้ 4 ขดีเลย ลงรปูไดแ้บบรัวๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
**ทางทีพ่กัก าหนดเวลาจา่ยไฟ 17.30 – 09.00** 

 

 หลงัจากน ัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นหรอืท ากจิกรรมไดต้ามอธัยาศยั เชน่ ลงเล่นน ้าเขือ่นเชีย่วหลาน 

พายเรอืคายัค หรอืน่ังพักผ่อนชลิๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาตริอบตัว ทางทีพ่กัมชีากาแฟใหต้ลอด

ท ัง้วนั 

เย็น น าทา่นลอ่งเรอืทอ่งเทีย่วกุย้หลนิเมอืงไทยชมพระอาทติยต์กดนิตอนเย็น  ทางทีพ่ักมกีจิกรรมให ้

ไดเ้ลอืกมากมาย เชน่ ลงเลน่น ้าเขือ่นเชีย่วหลาน พายเรอืคายัค หรอืน่ังพักผ่อนชลิๆ ชมบรรยากาศของ

ธรรมชาตริอบตัว  

โปรแกรมทัวร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ระดับน ้าขึน้ลง โดยดู

จากความปลอดภยัเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  
ทีพ่กั: แพภผูาวาร ีหรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        แพภผูาวาร ี– วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดันางพระยา – อ.ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด 

                      เชา้, เทีย่ง, เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 

 น าท่านน ัง่เรอืชมหมอกยามเชา้ สมควรแก่เวลาขึน้รถบัสน าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข่) 

จากเรือ่งราวทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของ

เด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ทีเ่ชือ่

กันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะ

โชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน หรอืขอใหช้ว่ย

เรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย 

ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของ

เล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณที่ใหจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรง

ศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทกุวันผูค้นตา่งหลั่งไหลไป

ขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่

ตามอธัยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเท่านัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, 

ไกป่นูปัน้, หนังสติ๊ก, ประทัด 



                             

น าท่านเดนิทางสู่ วดันางพระยา ตัง้อยู่ทีต่ าบลปากนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัติ

ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตั ้งอยู่รมิแม่น ้ าปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง

นครศรีธรรมราช เป็นแม่น ้ าสายส าคัญทั ้งด า้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์

นครศรธีรรมราช สกัการะเทพพระราหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอขนอม เป็นอ าเภอทีม่ชีายหาดทีส่วยงาม มคีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิน าทา่นสู ่ 

สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงทะเลเพือ่ทีท่่าเรอืขึน้ลงของชาวประมง สามารถชมววิ

ทวิทัศนร์อบอา่วไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพกนัอยา่ง

หนาแน่น 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Needs Rock Resort หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        วดัมหาธาตวุรวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – แวะซือ้ของฝาก – ทา่อากาศยาน                      

                     นครศรธีรรมราช –ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เชา้, เทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร  เดมิเรยีกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวหิาร โบราณสถานศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชน

ทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนีท้ีรู่จั้กกนัแพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มจีุดเด่นทีย่อด

เจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอย่างหนึง่ขององคพ์ระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไม่มเีงา

ทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มใีครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี้เอง 

จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมี

บตุร มบีตุรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระ

มหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดล

บนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง และการขอบตุร เชือ่กนัวา่

ท่านมเีมตตาบันดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่บีุตรยาก (ความเชือ่สว่นบคุคล) จากนัน้ เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืง

นคร ที่มีชือ่เสียงและมีคนรูจั้กมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องดว้ยประวัตกิารสรา้งนั้นเกี่ยวพันกับสิง่

ศักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตุคามรามเทพ” ซึง่การจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเป่ียมไป

ดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีบ่า้น เชน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งถมเมอืงนคร 

มังคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย สมควร
แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราชเพือ่เตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทางกลับ 

16.30น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิ FD3187  

17.45น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   

(หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทางกลบัต ัง้แต2่5ต.ค.เป็นตน้ไปเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงเวลา 19.50น.) 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 

Return:       NST – DMK     FD3187     17.55 – 19.10 
 

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

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 360 บาทตอ่เทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 6 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 



                             

    

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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