
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ สกัการะขอพรส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ 2 แห่ง วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) , วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) 

➢ กราบพระธาต ุณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร  

➢ อ่ิมอร่อยกบัขนมจนีเมืองคอนแท้ๆ  , ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace 

➢ เดินทางไดต้ั้งแต ่2 ท่าน ข้ึนไป สามารถรบั ไดท้ี่ สนามบินนคร , บขส 

➢ มีไกดท์อ้งถ่ินใหค้ าแนะน าการขอพรและแกบ้น ณ วดัเจดีย ์ตลอดการเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง: มกราคม - ธนัวาคม 2564 



 

 

วนัแรก  สนามบินนคร , บขส – วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัยางใหญ ่- Blue 

Terrace Cafe’&Bar 

........... น.    เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทีมงานไกดแ์ละรถค่อย

ให้บริการท่าน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  เดิมเรียกวา่ วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้น

เอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของ

ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา้  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้ านนา 
ทรงระฆังคว า่ ปากระฆังติดกับพื้ นก าแพงแกว้  ยอด

เจดียห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหศัจรรยอ์งค์พระธาตุ

จะไม่มีเงาทอดลงพื้ นไม่วา่แสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไป

ทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  THAILAND   และยงัมีส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน

อยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทอง

อร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้ มแยม้

มีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจักษ์คือ 

การขอบุตร เชื่อกนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผู ้

ท่ีมีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะน ารูป

ทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการ

ฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยั

จากอนัตรายต่าง ๆ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นขนมจนีเมืองคอน 
 น าท่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง

นครท่ีคอยปกป้องรกัษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ ทุก

ท่านคงเคยรับรู ้ถึงความศักด์ิสิทธ์ิของศาลหลักเมืองจากค าลือ

มากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บนเสา

สูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงาม

ประกอบด้วยอาคารทั้ งหมด 4 หลัง ห ลังกลางประดิษฐาน

ศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชัย เรียกทรง

เหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4  หลงั ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เรียกว่า

ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาล

เมืองจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็น

วดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมชื่อวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิ้ นส่วนพระพุทธรูปคือ

หลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้ าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ี

สวยงามดังในปัจจุบัน ส าหรบัความโด่งดังของวดัยาง

ใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตนั้บถือ 

เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแลว้มีโชค
ลาภ เงินทอง ผูค้นส่  วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร 
เรื่องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ 

ก็มาแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสรา้งโบสถ์  จากน้ัน



 

น าท่านเขา้สู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ด๊ีดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเล

กวา้งสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ รอ้นๆ แบบน้ีไดเ้ครื่องด่ืมสดชื่นๆ ซกัแกว้พรอ้มกบันัง่ชม

วิวถ่ายรูปก็สุดแสนจะคุม้ค่า รา้นมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกว่าโซน outdoor ก็ร่มรื่นไป

ดว้ยตน้ไมท้่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ดา้นหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเล อยู่บนเนินเขาสูง 

ออกแบบรา้นกลมกลืนไปกบัตน้ไม ้ดา้นหน้าหนัออกทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากน้ันน า

ท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค า่  อิสระอาหารค า่  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใชบ้ริการตามดา้นทา้ยไดเ้ลย) 
วนัที่สอง  สะพานไมอ้่าวเตล็ด-แกรนดแ์คนยอนขนอม-วดัเขาสุวรรณประดิษฐ-์วดัดอนสกั-นาแม่เฒ่า 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สะพานไมอ้่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้

สร้างยื่นลงทะเลเพื่อ   ท่ีท่าเรือขึ้ นลงของชาวประมง 

สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็น

อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกนั

อย่างหนาแน่น หลังจากน้ันน าท่านไปถ่ายรูปสุดชิค

เช็คอินท่ี ขนอมแกรนด์แคนยอน  พื้ นท่ีบริเวณน้ีมี

ลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว ท่ีมีแท่งหินรูปร่าง

แปลกตาท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติตัง่ตระหง่านขึ้ นมา

โดดเด่นกลางแอ่งน ้าสีเขียวมรกตกลายเป็นภาพท่ีแปลก

ตาและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆกัน

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ  ์สักการะ

พระธาตุบนยอดเขาท่ีเห็นวิวทะเลได้โดยรอบวัดเขา

สุวรรณประดิษฐ์ เดิมเรียกว่า “วัดเขาลา้น” ซ่ึงอยู่เนิน

บา้นท้องไมเป็นเนินโล่งเตียน   จึงเรียกว่า “เขาล้าน” 

ชาวบา้นมีความเชื่อวา่เป็นท่ี  สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซ่ึง

เป็น เทพยดารักษาเขาล้านและดินแดนโดยรอบ 

ด าเนินการสรา้งวดัเขาลา้นโดยอาจารยท์อง ท่านเป็นชาว

จังหวัดสงขลาและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  ท่านได้

มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระ

ราชรตันกวี อดีตเจา้คณะจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดเ้ปล่ียน

ชื่อวัดเป็น “วดัเขาสุวรรณประดิษฐ์” เพื่อความเป็นสิริ

มงคล นามเมื่อแปลได ้ ความหมายว่า วดัท่ีอาจารยท์อง

สรา้งขึ้ นท่ีภูเขา 
เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง 

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดดอนสัก หรือวัดสิงขร เป็นวดั

ส าคญัในอ าเภอดอนสกัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดัมีจุดเด่น

คือมีองค์เสมือนหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเท่ียวใหห้ลัง่ไหลแห่มาชื่นชมและท าบุญกัน 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ นาแม่เฒ่าขนอม ป็นท่ี



 

ท่องเท่ียวอีกท่ีในอ.ขนอมท่ีสวยท่ีสุดมีจุดถ่ายรูปใหเ้ลือกถ่ายมากมายบรรยากาศทุ่งนาขา้ว.สวนผัก

นานาชนิด มีท่ีจ  อดรถสดวกสะบาย..มีรา้นคา้ของกินของใชจ้ากชา  วบา้นใหเ้ลือกชื้ อ  เลือกช๊อบกนั

ตา  มชอบครบั..แถมยงัมีcafeขนาดใหญ่ใหไ้ดนั้ง่ชิวชิวกนัอีกดว้ยส่วนรสชาติของกาแฟกบัเค๊กจะเลือก

นัง่ชมสวนหรือจะนัง่ในหอ้งเเอรก์็มีใหเ้ลือกตามสะบายครบั..ถา้มาช่วงกลางวนัอากาศจะรอ้นหน่อย

ครับ...แต่ก็มีจุดใหนั้่งหลบแดดเหมือนกัน...แต่ผมชอบไปตอนเย็นอากาศเย็นสะบายแสงแดดสวย

เหมาะแกการถ่ายรูป 
ค า่  อิสระอาหารค า่  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใชบ้ริการตามดา้นทา้ยไดเ้ลย) 
วนัที่สาม  วดัเจดยี(์ไอไ้ข่) – ตลาดต าบลท่าศาลา - สตรีทอารต์ ท่าศาลา– หมู่บา้นคีรีวง – สนามบิน,บขส 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย ์จากเรื่องราวท่ีร า่ลือถึงความ

ศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไม้

แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ใน

ศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ี

เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจาก

ศรทัธาท่ีเชื่อกันว่า ขอได ้ไหวร้บั โดยเฉพาะโชคลาภ และ

การคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสี่ยง

ดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให ้ ไดต้าม

เป้า หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไป

ด้วยส่ิงของท่ีผู ้เล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 

หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดั

กองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึง

ผลสมัฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพร

จากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาล

กล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ ตลาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

ตลาดท่ีอยู่ติดกบัทะเล ท่ีรวบรวม กลุ่มแม่คา้ชาวประมงทอ้งถ่ินท่ี

ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแลว้น ามาแปรรูปเป็นอาหาร

ทะเลตากแหง้ต่างๆนาๆ  ชว่ยส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่คา้มีรายไดเ้พิ่มขึ้ น 

จากน้ันน าท่านไป สตรีทอารต์ ท่าศาลา ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กบัรูป

ต่างๆ บนถนนสายน้ัน 

หมายเหต ุ:  ถา้ลูกคา้กลบัไฟลด์ึก จะมีเวลาไปเที่ยวที่ หมู่บา้นคีรีวง 

ธรรมชาติท่ีแสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัส

เสน่หว์ิถีชีวิตชาวบา้นท่ีเรียบง่ายและน่าคน้หา เป็นชุมชน

เก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง เดิมชุมชนน้ีมีชื่อวา่ 

"บ้านขุนน ้ า" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน ้ าจากยอดเขาหลวง 

ต่อมาเปล่ียนเป็นชื่อ "บา้นคีรีวง" หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงอยู่

ภายในวงล้อมของภู เขา สะพานข้ามแม่น ้ าบ้านคีรีวง 

สะพานขา้มแม่น ้าก่อนเขา้หมู่บา้นคีรีวง  ซ่ึงกลายเป็นท่ี Check Point  แวะ Check In และโพสต์ท่า



 

ถ่ายรูป ดว้ยทัศนียภ์าพขุนเขา  สายน ้า  ไอหมอกฝน  และสะพานปูนขา้มคลองท่าดี  ซ่ึงเป็นจุดท่ี

คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  คลองปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุด

แสนโรแมนติก น าท่านถ่ายภาพท่ีระลึกสมัผสับรรยากาศบริเวณสะพานปูน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทาง เขา้สู่สนามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส 

...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบรกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Room) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

โรงแรมสุภารอยลับีช  อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Room) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

Grand Fortune Hotel  อ.เมือง  ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

The Kiriwong Valley Villas  อ.ลานสกา  ระดบั 3 ดาว 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,899.- 1,900.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,599.- 1,900.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 4,399.- 1,900.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตั้งแต ่2 ท่าน ข้ึนไป มีทีมงานไกดค์อยดแูลตลอดการเดินทาง  

ค่าทิปไกด ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์กรุณาเช็คราคากบัทีมงานอีกครั้ง 

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอรท์ อ.สิชล ระดบั 3 ดาว  
(พกัหอ้ง Deluxe Villa /  Garden deluxe) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 6,199.- 2,000.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,899.- 2,000.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 4,699.- 2,000.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 4,299.- 2,000.- 

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe ) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 8,199.- 4,000.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 6,899.- 4,000.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 6,599.- 4,000.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 6,299.- 4,000.- 



 

 
 

 

 

 

อตัราคา่บริการรวม 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บริการไม่รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมกีารปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม กอ่นการเดินทาง 



 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพิม่เองต่างหาก ) 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 1,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 3 วนักอ่น การเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

➢ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

 

 

------------------- 

โรงแรม สุภารอยลับีช  อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

 

 

----------------------------------- 



 

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอรท์ อ.สิชล ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe Villa) 

 

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอรท์ อ.สิชล ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Garden deluxe) 

 

 

------------------------------------------------ 

 



 

Grand Fortune Hotel  อ.เมืองนครศรีธรรมราช ระดบั 3 ดาว ( Superior Twin Room) 

  

 

------------------------------------------------ 

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe ) 

 

 


