
                             

 

CODE: ITH13 เทีย่วเมอืงคอน ... นครเมอืงชคิ นครศรธีรรมราช 4วนั 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัชวีติสโลวไ์ลฟ์ หมูบ่า้นกลางหบุเขาทีอ่ากาศด ีณ ครีวีง  
ขอพรพระแอดและไอไ้ข ่

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
นครศรธีรรมราช  

2  ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด – แกรนดแ์คนยอน – อุโมงคต์น้ยาง - นาแมเ่ฒา่ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 วดัเจดยี ์ไหวไ้อไ้ข ่– เมอืงนคร – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระธาตนุครศรธีรรมราช -  
หลาดหนา้พระธาต ุ อาหารเชา้ / เทีย่ง  

4 หมูบ่า้นครีวีง - กรงุเทพฯ  
อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 



                             

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

  
 

เทีย่วใตอุ้น่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน  

 
 

20.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ

ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

21.00 น. สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อสิระให ้

ทกุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง        ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด – แกรนดแ์คนยอน – อโุมงคต์น้ยาง - นาแมเ่ฒา่ 

                    เชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจดุพักรถท าธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย  
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

น าท่านเดนิทางสถานทแีรก สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงทะเลเพือ่ทีท่่าเรอืขึน้ลง
ของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพกันอยา่งหนาแน่น หลังจากนัน้น าท่านไปถ่ายรูปสดุชคิๆใครๆก็ไม่พลาด
เช็คอนิทีน่ี่ ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พืน้ทีบ่รเิวณนี้มลีักษณะเป็นลานหนิปนูและดนิสขีาว ทีม่แีท่งหนิ
รปูรา่งแปลกตาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตติั่งตระหงา่นขึน้มาโดดเดน่กลางแอง่น ้าสเีขยีวมรกตกลายเป็น
ภาพทีแ่ปลกตาและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหต้อ้งมาถา่ยรปูสวยๆ กนั  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

24-27 กรกฎาคม 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 3,999 1,500 
30 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 30 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่2) Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 

บา่ย น าทา่นเดนิทางจุดเชค็อนิ อโุมงคต์น้ยาง เป็นทางเขา้ถ ้าเขาวังทอง โลเคชนัสวนยางทีป่ลกูเรยีงรายกัน

หลายไร ่กิง่ใบของตน้ยางโนม้เขา้หากนัท าใหถ้นนดมูมีติ ิสวยสายธรรมชาตชิอบแน่นอน จากนัน้เดนิทาง

สู่ นาแม่เฒ่า นครศรฯีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรที่พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรมท าเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจและสวยงาม มมีมุถา่ยรปูสวยๆมากมาย จากน ัน้น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) Set โตะ๊ 6-8 ทา่น  

ทีพ่กั: โรงแรมอนาวลิลา่ ตงัเก รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        วดัเจดยี ์ไหวไ้อไ้ข ่– เมอืงนคร – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระธาตนุครศรธีรรมราช –  

                     หลาดหนา้พระธาต ุ  เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข่) จากเรือ่งราวที่ร ่าลอื

ถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอยา่ง “ไอไ้ข”่ 

รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ใน

ศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่กนั

วา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วัดแหง่นีจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่

กนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน

บานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน หรอื

ขอใหช้่วยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า 



                             

 

หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธา

น ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจ้ดุประทัดก็มเีศษ

ประทัดกองสงูเป็นเนนิเขายอ่มๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอ

แลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอ

โชคลาภ บนบานศาลกลา่ว 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 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันต่อ น าท่านสักการะสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองกัน 
ศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนอืของ สนามหนา้เมอืง ออกแบบ
ใหม้ีลักษณะ คลา้ยศิลปะศรีว ิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร หรอื ทีช่าวนครเรยีกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญ
ชาวเมอืงนครศรธีรรมราช  พระบรมธาตุเจดยี ์เป็นทีบ่รรจุ พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ ปัจจุบัน
กรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถานทีส่ าคัญทีส่ดุ
แหง่หนึง่ของภาคใต ้ซึง่ตอนนีก้ าลังเขา้สูก่ารพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยูด่ว้ย ในวัดพระธาต ุยงัม ีพระ
แอด-พระพวย หรอืชาวบา้นเรยีกกนัวา่ “พระปวด-หาย” ขอลกูได ้หายเจ็บป่วย ซึง่ประดษิฐานอยูใ่น 
“วหิารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น
สมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพร
ในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บ
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง หากเสร็จจากการสกัการะพระธาต ุไหวพ้ระขอพรพระ
แอด เรยีบรอ้ยแลว้ แถวบรเิวณวัดยังมตีลาดตอนเย็น ทีช่าวนครเรยีกว่า หลาดหนา้พระธาตุ ซึง่ก็คอื 
ตลาดหนา้วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื ถนนคนเดนิหนา้วัดพระมหาธาตุฯ ทีอ่ าเภอเมอืง จังหวัด
นครศรธีรรมราชน่ันเอง มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่           หมูบ่า้นครีวีง - กรงุเทพฯ 

                     เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

น าท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นทีอ่ากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย หมู่บา้นครีวีง ธรรมชาตทิีแ่สนสงบ 

ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นทีเ่รยีบงา่ยและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แกท่ีอ่พยพ

ไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง เดมิชุมชนนี้มชี ือ่ว่า "บา้นขุนน ้า" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น ้าจากยอดเขาหลวง 

ตอ่มาเปลีย่นเป็นชือ่ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมูบ่า้นซึง่อยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา เสน่หข์องบา้นครีวีง น่ัน



                             

 

คอืความสงบและความเงยีบ การ

สัมผัสวถิีชวีติแบบชนบท อิม่ไป

กับบรรยากาศหมู่บา้นกลางหุบ

เขา ฟังเสยีงน ้าไหล ผา่นแกง่หนิ

ต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น ้ าสาย

เล็ก ๆ ผา่นกลางหมูบ่า้น 

สะพานข า้มแม่น ้ าบ า้นคี รีวง 

ส ะพ าน ข ้า ม แม่ น ้ า ก่ อ น เข ้า

หมู่บ า้นคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที ่

Check Point  แ ว ะ  Check In 

และโพสต์ท่าถ่ายรูปที่ส าคัญจุด

แรกส าห รับทริปคีรีวงไปแลว้  

ดว้ยทัศนีย์ภาพขุนเขา  สายน ้ า  

ไอหมอกฝน  และสะพานปูนขา้ม

คลองท่าดี  ซึ่งเป็นจุดที่คลอง

สามสายไหลมาบรรจบกนั  คอื  คลองปง  คลองทา่หา  และคลองทา่ชาย  ภาพตรงหนา้สดุแสนโรมแมน

ตกิ หมู่บา้นคีรวีง หมู่บา้นเล็กเก่าแก่กว่า 300 ปีที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขารายลอ้มดว้ยป่าไมแ้ละ

ธรรมชาตอิันอุดมสมบรูณ์  ชาวบา้นยังคงด าเนินชวีติแบบเรยีบง่าย  เดมิทเีคยชือ่ว่า  บา้นขนุน ้า  เพราะ

ตัง้อยูใ่กลแ้หลง่ตน้น ้าของเขาหลวง ตอ่มาจงึเปลีย่นชือ่เป็น ครีวีง  ซึง่มคีวามหมายวา่  หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นวง

ลอ้มของขนุเขา  นอกจากบรรยากาศรอบ ๆตัวหมู่บา้นทีส่ดุแสนจะคลาสสคิ  ดว้ยภูเขาลูกใหญ่เขยีวขจี

รายลอ้ม  อากาศแสนบรสิทุธิ ์ และเย็นสบาย  ไมไ่กลจากหมูบ่า้นยงัมคีลองท่าด ี คลองขนาดใหญ่  แต่

น ้าไมล่กึมาก  ไหลผา่น  ทีส่ าคัญคลองนีน้ ้าใส ไหลเย็น  เห็นตัวปลา 

หนานหนิท่าหา ลานสกา  แอ่งน ้าตามธรรมชาตซิ ึง่เกดิจากสายน ้าจากเทือกเขาที่ไหลลงมาดา้นล่าง  

ประจวบกับฝนตกทีท่ าใหส้ายธารกลายเป็นแอง่ขนาดใหญ ่ มลีักษณะเป็นหนานหนิ  หรอืลานหนิแกรนติ  

บรเิวณรมิคลองท่าหา  รายลอ้มดว้ยสวนสมรม  กลายเป็นทวิทัศน์อันสวยงามในหมูบ่า้นครีวีง  เป็นพืน้ที ่

ๆ เหมาะส าหรับการลงเลน่น ้า  และเป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ 

สะพานแขวนท่าหา กลายเป็นหนึง่ Landmark ของหมู่บา้นครีวีงไปแลว้  ทีไ่ม่ว่าใครแวะมาเยีย่มเยือน

หมูบ่า้นครีวีง  ก็ตอ้งเช็คอนิทีน่ี่ กับสะพานแขวนลวดสลงิหนานหนิท่าหาซึง่อยูไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นครีวีง   

ตัวสะพานเป็นสะพานไมส้ัน้ ๆ เชือ่ระหวา่งสองฝ่ังทา่หาเขา้ไวด้ว้ยกันและยงัเป็นจดุเล่นน ้าทีฮ่็อตฮติทีส่ดุ

อกีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 

บา่ย เดนิทางกลับกรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 

 

 

 

 
 



                             

 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท หรอืแลว้แตค่วามประทับใจ 
  

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่
มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

 
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 ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 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 
 

 


