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เดนิทาง มนีาคม-ธนัวาคม 2564 

 

เร ิม่ตน้เพยีง 3,999.- 

   

 

 

 

 

นครศรธีรรมราช ขอพรไอไ้ข ่3วนั 1 คนื  
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เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จังหวดันครศรธีรรมราช 

 

วนัที ่2 

นครศรธีรรมราช-วัดเจดยีไ์อไ้ข-่วัดยางใหญ(่พรานบญุ)–ศาลหลักเมอืง–วัดมหาธาต-ุ

วรมหาวหิาร 

วนัที ่3 ครีวีง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา-สะพานบา้นครีวีง-รา้นของฝากตดิไม ้ตดิมอื-กรงุเทพฯ 

 

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

นครศรธีรรมราช 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จงัหวดันครศรธีรรมราช 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัด โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถ

จะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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Day 

2 

 

 

 

 

นครศรธีรรมราช 

 

วนัที ่2 นครศรธีรรมราช-วดัเจดยีไ์อไ้ข-่วดัยางใหญ ่(พรานบญุ)-ศาลหลกัเมอืง-วดัมหาธาต-ุ

วรมหาวหิาร 

06.00 น. เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระท่านท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เดนิทางต่อไปยัง

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โกป๊ี (มือ้ที1่) 

 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) น าทา่นชมโบสถม์สีชีมพสูวยสดงดงาม และขอพร “พราน

บญุ”  สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้

สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด  
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 เคล็ดลบัการขอพรพรานบญุ ธปู 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีาร

บนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

 คาถาบชูาพรานบญุ จดุธปู 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกลา่ว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมั

พทุธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 น าทา่นเขา้สู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ขว่ดัเจดยี ์น าทา่นขอพร ไอไ้ข ่เด็กวดัเจดยี ์ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชค

ลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่ตอ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึ

ความศกัดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ 

และการคา้ขาย  

 

 การบชูาไอไ้ข ่ 

 1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

 2. การแกบ้น จดุธปู 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กลา่วแกบ้น แตต่อ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพดูหรอืสิง่ทีรั่บปากไวไ้ด ้

หมดจากกนั ไมเ่ป็นพันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป” 

 3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 

บา่ย น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภยั

อนัตรายตา่งๆ 
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น าทา่นนมสัการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัจงึสถาปณาวดันีเ้ป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวดั

มหาธาตวุรมหาวหิารจนมาถงึปัจจบุนั ภายดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้  

 น าทา่นขอพร“พระแอด” พระพทุธรปูสทีองอรา่ม ลกัษณะรปูรา่งอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา 

เนน้ขอพรในเรือ่งของสขุภาพ หรอืเนน้การ“ขอลกู” ซึง่เชือ่กนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีม่ลีกูยาก 

ความส าเร็จตามค าขอ 

 

 

 

ค า่ 

 

อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 

3 

นครศรธีรรมราช 

- 

กรงุเทพฯ 

 

 

วนัที ่3 ครีวีง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา-สะพานบา้นครีวีง-รา้นของฝากตดิไม ้ตดิมอื-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

09.30 น น าทา่นเดนิทางสู ่ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา Little House in the Valley คา่เฟ่ ตัง้อยูท่ีล่านสกา

ทีว่า่กนัวา่อากาศดทีีส่ดุในประเทศไทย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นครีวีง  น าทา่นชม สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง จดุเชค็อนิทีม่อีากาศดทีีส่ดุ

ในประเทศไทย ใหท้า่นไดส้ดูโอโซนบรสิทุธิใ์นเต็มปอด แลว้ดืม่ด า่กบับรรยากาศธรรมชาตทิีส่ะอาดตา

อสิระใหท้า่นโพสตท์า่ถา่ยรปูทีส่ าคญัจดุแรกส าหรับครีวีง ดว้ยทัศนยีภ์าพขนุเขา สายน ้า  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ ขนมจนีเสน้สดป้าเขยีว (มือ้ที ่4) 
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บา่ย น าทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะ

โบราณ ไขเ่ค็มไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ   

23.50 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

25-27 ม.ิย.64 3,999.- 

24-26 ก.ค.64 4,999.- 

25-27 ก.ค.64 4,999.- 

26-28 ก.ค.64 4,999.- 

12-14 ส.ค.64 3,999.- 

27-29 ส.ค.64 3,999.- 

03-05 ก.ย.64 3,999.- 

24-26 ก.ย.64 3,999.- 

13-15 ต.ค.64 3,999.- 

23-25 ต.ค.64 4,999.- 

12-14 พ.ย.64 3,999.- 

19-21 พ.ย.64 3,999.- 

26-28 พ.ย.64 3,999.- 

04-06 ธ.ค.64 4,999.- 

10-12 ธ.ค.64 4,999.- 
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31ธ.ค.64-02ม.ค.65 5,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 

20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ 

โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 

3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของ

บรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิมากกวา่ 15 วนั ทา่นบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. กรณีทีท่า่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์นืเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทกุกรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการ

เดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ 

จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


