
2 วััน 1 คืืน บิินไปไม่่เหนื�อย NOK AIR

แลคือน ขอพรไอ้ไข่

วััดพระม่หาธาตุุวัรม่หาวัิหาร – ศาลหลักเม่ืองนคืร  
พิพิธภััณฑ์์เม่ืองนคืรศรีธรรม่ราช - วััดเจดีย์ (ไอ้ไข่)  
ช้อปป้�งของฝาก – สนาม่บิินนคืรศรีธรรม่ราช



DAY 1
04.00 น.

06.10 น.

07.10 น.

สนาม่บิินดอนเม่ือง(กรุงเทพฯ) – จังหวััดนคืรศรีธรรม่ราช – วััดพระม่หาธาตุุ
วัรม่หาวัิหาร – ศาลหลักเม่ืองนคืร – พิพิธภััณฑ์์เม่ืองนคืรศรีธรรม่ราช
คณะพร้้อมกััน ณ สนาม่บิินดอนเม่ือง อาคาร้ผู้้้โดยสาร้ขาออกัในปร้ะเทศ ชั้ั�น 3 อาคาร้ 
2 ปร้ะตู้ 14 เคาน์เตูอร้์สายกัาร้บิินนกัแอร้์(DD) โดยมีเจ้้าหน้าที�ของบิร้ิษััทฯคอยตู้อนร้ับิ
และอำานวยความสะดวกัในกัาร้เชั้็คเอกัสาร้และสัมภาร้ะกั่อนกัาร้เดินทาง

ออกัเดินทางส้ ่จังหวััดนคืรศรีธรรม่ราช โดยสายการบิินนกแอร ์เที�ยวบิินที� DD7804  
(ใชั้้เวลาบิินปร้ะมาณ 1 ชั้ม.)

ถึึงสนาม่บิินจังหวััดนคืรศรีธรรม่ราช หลังร้ับิสัมภาร้ะเร้ียบิร้้อยแล้ว ยินดีตู้อนร้ับิทุกั
ท่านส้่เมืองคอน 

นำาท่านเดินทางส้่ วััดพระม่หาธาตุุวัรม่หาวัิหาร  เดิมเร้ียกัว่า วััดพระบิรม่ธาตุุ พร้ะ
อาร้ามหลวงชั้ั�นเอกัชั้นิดวร้มหาวิหาร้ โบิร้าณสถึานศักัดิ�สิทธิ์ิ�ที�เคาร้พนับิถึือของชั้าว
เมืองนคร้ศร้ีธิ์ร้ร้มร้าชั้ตูลอดจ้นพุทธิ์ศาสนิกัชั้นทั�งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวััด
นคืรศรีธรรม่ราชแห่งนี�ที�ร้้้จ้ักักัันแพร้่หลายคือ พระบิรม่ธาตุุเจดีย์ ที�บิรรจุพระบิรม่
สารีริกธาตุุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตุยกรรม่แบิบิล้านนา ทรงระฆัังคืวัำ�า 
ปากระฆัังตุิดกับิพื�นกำาแพงแก้วั  ม่ีจุดเด่นที�ยอดเจดีย์หุ้ม่ด้วัยทองคืำาแท้ ความ
มหัศจ้ร้ร้ย์อีกัอย่างหนึ�งขององค์พร้ะบิร้มธิ์าตูุคือ องค์พร้ะธิ์าตูุจ้ะไม่มีเงาทอดลงพื�นไม่ว่า
แสงอาทิตูย์จ้ะส่องกัร้ะทบิไปทางใด ซึ่ึ�งยังไม่มีใคร้หาคำาตูอบิได้ ความมหัศจ้ร้ร้ย์นี�เอง จ้ึง
เป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ที�ห้ามพลาดในกัาร้มากัร้าบิสักักัาร้ะนอกัจ้ากัพร้ะบิร้ม
ธิ์าตูุศักัดิ�สิทธิ์ิ�แล้ว วัดพร้ะมหาธิ์าตูุวร้มหาวิหาร้แห่งนี�ยังมีสิ�งศักัดิ�สิทธิ์ิ� สำาหร้ับิผู้้้ที�
ตู้องกัาร้มีบิุตูร้ มีบิุตูร้ยากั ตู้องมากัร้าบิไหว้เลยกั็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด 
ปร้ะดิษัฐานอย้่ใน วิหาร้พร้ะมหากััจ้จ้ายนะ เป็น พระพุทธรูปสีทองอร่าม่ ลักษณะรูปร่าง
อ้วันท้วันสม่บิรูณ์ ใบิหน้ายิ�ม่แย้ม่ม่ีเม่ตุตุา ผู้้้คนนิยมมากัร้าบิไหว้ขอพร้เร้่�องสุขภาพและ
ความเจ้็บิป่วย เชั้ื�อกัันว่าพร้ะแอดจ้ะชั้่วยดลบิันดาลให้หายจ้ากัความเจ้็บิไข้ โดยเฉพาะ
อากัาร้ปวดเมื�อย ปวดเอว ปวดหลัง อีกัหนึ�งอภินิหาร้ของพร้ะแอดที�เป็นที�ปร้ะจ้ักัษั์คือ 
การขอบิุตุร เชั้ื�อกัันว่าท่านมีเมตูตูาบิันดาลบิุตูร้ให้แกั่ผู้้้ที�มีบิุตูร้ยากั เมื�อมีบิุตูร้สำาเร้็จ้แล้ว 
พ่อแม่กั็จ้ะนำาร้้ปทาร้กัมาถึวาย เพื�อเป็นกัาร้แกั้บินและเหมือนเป็นกัาร้ฝากัฝังให้พร้ะแอด
ชั้่วยคุ้มคร้องด้แลให้อย้่ร้อดปลอดภัยจ้ากัอันตูร้ายตู่าง ๆ 

**TIP ไหว้้ขอลููกกับพระกัจจายนะ  “ขออำานาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์์ จง
บันดาลูคว้ามคิดของข้าฯ มีชื่่�อว้่า…. บัดนี� ข้าฯ ต้้องการมีลููก เทพเทว้าใดจะมาเกิดกับ
ข้าฯ หร่อเทพเทว้าใดจะชื่่ว้ยหาเทว้ดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทำาบุญอุทิศให้ เต้รียมรับ
บุญจากข้าได้”



เที�ยง รับิประทานอาหารกลางวััน ณ ภััตุตุาคืาร   เม่นูขนม่จีนเลื�องชื�อแห่งเม่ืองคือน

นำาท่านสักักัาร้ะ ศาลหลักเม่ืองนคืร สิ�งศักดิ�สิทธิ�คืู่บิ้านคืู่เม่ืองที�คือยปกป้องรักษาบิ้าน
เม่ืองให้พ้นจากภััยอันตุรายตุ่างๆ ทุกัท่านคงเคยร้ับิร้้้ถึึงความศักัดิ�สิทธิ์ิ�ของ
ศาลหลักัเมืองจ้ากัคำาลือมากัมาย ผู้่านองค์จ้ตูุคามร้ามเทพเทวดาร้ักัษัาเมือง ซึ่ึ�งอย้่บิน
เสาส้งสุดของศาลหลักัเมือง อาคาร้สีขาวที�ออกัแบิบิอย่างงดงามปร้ะกัอบิด้วยอาคาร้
ทั�งหมด 4 หลัง หลังกัลางปร้ะดิษัฐานศาลหลักัเมือง ออกัแบิบิให้มีลักัษัณะคล้ายศิลปะศร้ี
วิชั้ัย เร้ียกัทร้งเหมร้าชั้ลีลา อาคาร้หลังเล็กัทั�ง 4  หลัง ถึือเป็นบิร้ิเวณสี�ทิศ เร้ียกัว่าศาล
จ้ตูุโลกัเทพ ปร้ะกัอบิด้วยพร้ะเสื�อเมือง ศาลพร้ะทร้งเมือง ศาลพร้ะพร้หมเมืองและศาล
พร้บิันดาลเมือง

นำาท่านส้่ พิพิธภััณฑ์์เม่ืองนคืรศรีธรรม่ราช เข้าชั้มนิทร้ร้ศกัาร้กัาร้จ้ัดแสดงเร้่�องร้าว
ประวััตุิศาสตุร์เกี�ยวักับิเม่ืองคือน อาทิ ปร้ะวัตูิชัุ้มชั้นเมือง ตูร้า 12 นักัษััตูร้  โบิร้าณ
สถึาน โบิร้าณวัตูถึุ ศาสนา ขนบิธิ์ร้ร้มเนียมปร้ะเพณี เหตูุกัาร้ณ์สำาคัญของบิ้านเมือง 
วาตูภัยแหลมตูะลุมพุกั เป็นนิทร้ร้ศกัาลหมุนเวียนนำาเสนอผู้่านสื�อผู้สมผู้สานด้วย
วิทยากัาร้อันทันสมัย



*อิสระอาหารเย็นตุาม่อัธยาศัย   แนะนำา ... โรตุีเลื�องชื�อแห่งเม่ืองคือน

นำาท่านเข้าสู่ที�พัก SP&K HOTEL หรือเทียบิเท่า
(หมายเหตุ้ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนำาให้ลููกค้าท่านที� 3 ซื้่�อ
พักเดี�ยว้เพิ�ม )

DAY 2
เช้า

วััดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ช้อปป้�งของฝาก – สนาม่บิินนคืรศรีธรรม่ราช – สนาม่บิิน
ดอนเม่ือง(กรุงเทพฯ)
รับิประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม่

นำาท่านเดินทางส้่ วััดเจดีย์ จ้ากัเร้่�องร้าวที�ร้ำ�าลือถึึงความศักัดิ�สิทธิ์ิ� ที�เมื�อขออะไร้กั็ได้
สมหวังทุกัอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม่้แกะสลักของเด็กชายอายุประม่าณ 9-10 ขวับิ ตุั�งอยู่ใน
ศาลาในวััดเจดีย์ สวัม่ชุดลายพรางทหารสวัม่แวั่นตุาดำา ที�เชั้ื�อกัันว่าเป็นวิญญาณ
ศักัดิ�สิทธิ์ิ�ที�สถึิตูอย้่ ณ วัดแห่งนี�จ้ากัศร้ัทธิ์าที�เชั้ื�อกัันว่า “ขอได้ ไหว้ร้ับิ”  โดยเฉพาะโชั้ค
ลาภ และกัาร้ค้าขาย บินบิานศาลกัล่าว ขอให้มีโชั้คมีลาภในกัาร้เสี�ยงดวงเล่นพนัน หร้่อ
ขอให้ชั้่วยเร้ียกัคนมาซึ่ื�อของ หร้่อทำายอดขายให้  ได้ตูามเป้า หร้่อของหายให้ชั้่วยหา 
หร้่อขอให้ชั้่วยปกัป้องภัย ภายในวัดเจ้ดีย์เตู็มไปด้วยสิ�งของที�ผู้้้เลื�อมใสศร้ัทธิ์านำามา
แกั้บิน เชั้่น ร้้ปไกั่ชั้น ชัุ้ดทหาร้ หนังสตูิ�กั ของเล่นตู่าง ๆ เป็นตู้น ส่วนบิร้ิเวณที�ให้จุ้ด
ปร้ะทัดกั็มีเศษัปร้ะทัดกัองส้งเป็นเนินเขาย่อมๆ บิ่งบิอกัถึึงแร้งศร้ัทธิ์าที�มีตู่อไอ้ไข่ และ
แสดงถึึงผู้ลสัมฤทธิ์ิ�จ้ากัผู้้้ที�มาขอแล้วได้ร้ับิจ้ากัไอ้ไข่ ทุกัวันผู้้้คนตู่างหลั�งไหลไปขอพร้จ้ากั
ไอ้ไข่เป็นจ้ำานวนมากั ให้ท่านกราบิขอพร ขอโชคืลาภั บินบิานศาลกล่าวั จากรูปไม่้สลัก
ไอ้ไข่ ตุาม่อัธยาศัย  
 



เที�ยง

หม่ายเหตุุ

17.40 น.
19.20 น.

18.50 น.
20.45 น.

**TIP  ไหวั้ไอ้ไข่   กัาร้บิ้ชั้า ไอ้ไข่ วัดเจ้ดีย์ : ธิ์้ป 3 ดอกั บิ้ชั้าบินได้ ไหว้ร้ับิ แตุ่เม่ื�อสำาเร็จ
ให้แก้บินด้วัยของที�นำาม่าบินและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั�น  ของที�ชั้อบิ : ขนมเป๊�ยะ, นำ�า
แดง, ชัุ้ดทหาร้ ตูำาร้วจ้, ไกั่ป้นปั�น, หนังสตูิ�กั, ปร้ะทัด

รับิประทานอาหารกลางวััน ณ ภััตุตุาคืาร เม่นูซีีฟูู๊�ดและอาหารเลิศรสแห่งเม่ืองคือน

นำาท่านแวัะซีื�อของฝากของที�ระลึกตูิดไม้ตูิดมือกัลับิไปฝากัคนที�ท่านร้ักั เชั้่น เคร้่�องเงิน 
เคร้่�องถึมเมืองนคร้ มีชั้ื�อเสียงเป็นที�ร้้้จ้ักัแพร้่หลายมาตูั�งแตู่อดีตูและนับิเป็นหนึ�งในบิร้ร้ดา
ศิลปาชั้ีพชั้ั�นส้ง ผู้ลิตูภัณฑ์์เคร้่�องถึมนคร้ได้ร้ับิความนิยมจ้นปัจ้จุ้บิัน , มังคุดเมืองนคร้ , 
ขนมลา , แกังไตูปลา , ส้มโอทับิทิมสยาม  อิสร้ะเลือกัซึ่ื�อของฝากัตูามอัธิ์ยาศัย จ้นถึึง
เวลาอันสมควร้นำาท่านเดินทางส้่สนามบิินเมืองนคร้ศร้ีธิ์ร้ร้มร้าชั้

คณะคว้รเดินทางไปถึึงสนามบินเพ่�อทำาการเชื่็คอินก่อนขึ�นเคร่�องประมาณ 1-2 
ชื่ม.เพ่�อหลูีกเลูี�ยงสถึานการณ์ฉุุกเฉุินที�อาจเกิดขึ�น เชื่่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,
สภาพอากาศแลูะอ่�นๆ โดยมีต้ัว้แทนบริษััท(มัคคุเทศก์,หัว้หน้าทัว้ร์,คนขับรถึ)เป็นผูู้้
พิจารณาแลูะบริหารเว้ลูาอย่างเหมาะสม บริษััทขอสงว้นสิทธิ�ค่นเงินทุกกรณีหาก
ลููกค้าไม่สามารถึขึ�นเคร่�องกลูับต้ามว้ันแลูะเว้ลูาเที�ยว้บินที�ระบุในรายการทัว้ร์

ออกัเดินทางส้่กัรุ้งเทพฯ โดยสายการบิินนกแอร์
เที�ยวับิินที� DD7815
เที�ยวับิินที� DD7819

เดินทางถึึงสนาม่บิินดอนเม่ือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้้อมความปร้ะทับิใจ้



กำาหนดวัันเดินทาง ผูู้้ใหญ่ พักเดี�ยวัเพิ�ม่ ไซีส์กรุ�ป สายการบิิน

29 – 30 สิงหาคืม่ 2563       4,555 +600 20 DD

19– 20 กันยายน 2563 4,555 +600 20 DD

26 – 27 กันยายน 2563 4,555 +600 20 DD

10 – 11 ตุุลาคืม่ 2563 4,555 +600 20 DD

24 – 25 ตุุลาคืม่ 2563 4,555 +600 20 DD

14 – 15 พฤศจิกายน 2563 4,999 +600 20 DD

28 – 29 พฤศจิกายน 2563 4,999 +600 20 DD

12 – 13 ธันวัาคืม่ 2563 4,999 +600 20 DD

19 – 20 ธันวัาคืม่ 2563 4,999 +600 20 DD

16 – 17 ม่กราคืม่ 2564 4,999 +600 20 DD

23 – 24 ม่กราคืม่ 2564 4,999 +600 20 DD

13 – 14 กุม่ภัาพันธ์ 2564 4,999 +600 20 DD

20 – 21 กุม่ภัาพันธ์ 2564 4,999 +600 20 DD

13 – 14 ม่ีนาคืม่ 2564 4,999 +600 20 DD

20 – 21 ม่ีนาคืม่ 2564 4,999 +600 20 DD

17 – 18 เม่ษายน 2564 4,999 +600 20 DD

24 – 25 เม่ษายน 2564 4,999 +600 20 DD

*ค่าบริการข้างต้้นเฉุพาะนักท่องเที�ยว้ชื่าว้ไทยเท่านั�น  ค่าทัว้ร์ไม่รว้ม
ค่าทิปมัคคุเทศก์แลูะคนขับรถึ ท่านลูะ  500 บาท / ต้ลูอดการเดินทาง 

/ ต้่อท่าน   ชื่ำาระที�สนามบินก่อนออกเดินทาง*



อัต้ราค่าบริการนี�รว้ม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ  (ท่านสามารถน�าสัมภาระ ขึ้นเครื่องได้ 7 กก.) 
• ค่าภาษีสนามบิน 
• ค่ารถรับ-ส่ง น�าเที่ยวตามรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ�านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)

อัต้ราค่าบริการนี�ไม่รว้ม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท�าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัักรีด
• ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
• ค่าน�้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
• ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 
• กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องช�าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
• กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช�าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิป

มัคคุเทศก์และคนขับรถ 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เง่�อนไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์กรุณา ช�าระค่าทัวร์เต็มจ�านวน พร้อมส่งส�าเนาบัตรประชาชน หลังจากท�าการจองทัวร์ 3 วัน  
หากไม่ช�าระตามที่บริษัทก�าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  เมื่อท่าน
ช�าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้

แล้ว

การยกเลูิก
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เมื่อจองและ
ช�าระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหร่อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ�ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ�าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น



หมายเหตุ้
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส�าคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ

ไต้ฝุุ่�น ปฏิิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหร่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิด
ข้้นทางตรงหร่อทางอ้อม เช่น การเจ็บป�วย, การถูกท�าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หร่อ
จากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หร่อกรณีที่ท่านถูกปฏิิเสธ การเข้าหร่อออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หร่อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซัึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ�การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วง
หน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ�ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช�าระค่าใช้
จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

10. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดิน
ทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่่องบินไม่สามารถน�ามาเลื่อนวันหร่อคืนเงิน
ได้ 

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ�านาจในการให้ค�าสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ�านาจของบริษัทก�ากับเท่านั้น

12. เมื่อท่านตกลงช�าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด




