
                             

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 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน  

 
 

20.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ

ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

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

ทกุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 
 

วนัทีส่อง        ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด – แกรนดแ์คนยอน – อโุมงคต์น้ยาง - นาแมเ่ฒา่ 

                    เชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจุดพักรถทําธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย  
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

นําทา่นเดนิทางสถานทแีรก สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยื่นลงทะเลเพื่อทีท่่าเรือข ึน้ลง
ของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มี
นักทอ่งเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนัน้นําท่านไปถ่ายรูปสดุชคิๆใครๆก็ไม่พลาด

เชค็อนิทีน่ี่ ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พืน้ทีบ่รเิวณนี้มีลักษณะเป็นลานหนิปูนและดนิสขีาว ทีม่ีแท่งหนิ
รูปร่างแปลกตาทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาตติัง่ตระหง่านขึน้มาโดดเดน่กลางแอ่งน้ําสเีขยีวมรกตกลายเป็น

ภาพทีแ่ปลกตาและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหต้อ้งมาถา่ยรูปสวยๆ กนั  
 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพ ิม่ 

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 นําทา่นเดนิทางจุดเชค็อนิ อโุมงคต์น้ยาง เป็นทางเขา้ถ้ําเขาวังทอง โลเคชนัสวนยางทีป่ลกูเรียงรายกัน

หลายไร่ ก ิง่ใบของตน้ยางโนม้เขา้หากนัทําใหถ้นนดมูมีติ ิสวยสายธรรมชาตชิอบแน่นอน จากนัน้เดนิทาง

สู่ นาแม่เฒ่า นครศรฯีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรที่พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรมทําเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจและสวยงาม มมีุมถา่ยรูปสวยๆมากมาย จากน ัน้น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ทีพ่กั: โรงแรมอนาวลิลา่ ตงัเก รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        วดัเจดยี ์ไหวไ้อไ้ข ่– เมอืงนคร – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระธาตนุครศรธีรรมราช –  

                     หลาดหนา้พระธาต ุ  เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวทีรํ่่าลือ

ถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมื่อขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข่” 

รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ใน

ศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ทีเ่ชือ่กัน

ว่าเป็นวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่

กนัว่า “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน

บานศาลกลา่ว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน หรือ

ขอใหช้่วยเรียกคนมาซือ้ของ หรือทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า 

หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัด

เจดยีเ์ต็มไปดว้ยส ิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธานํามาแกบ้น เชน่ รูป

ไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณที่

ใหจุ้ดประทดัก็มเีศษประทดักองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึ

แรงศรัทธาทีม่ีต่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ี่มาขอ



                             

แลว้ไดร้ับจากไอไ้ข ่ทกุวันผูค้นตา่งหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจํานวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอ

โชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอัธยาศยั ( ความเชือ่สว่นบุคคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้ับ แต่เมื่อสําเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีนํ่ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น้ําแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, 

ไกปู่นปั้น, หนังสติ๊ก, ประทดั 

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

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันต่อ นําท่านสักการะส ิง่ศักดิ์สทิธิ์ คู่บา้นคู่เมืองกัน 
ศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้อยู่ในอําเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนือของ สนามหนา้เมือง ออกแบบ

ใหม้ีลักษณะ คลา้ยศลิปะศรีว ิชัย เรียกว่าทรงเหมราช หลังจากนั้นเด ินทางสู่ วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร หรอื ทีช่าวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญ
ชาวเมอืงนครศรธีรรมราช  พระบรมธาตเุจดยี ์เป็นทีบ่รรจุ พระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบัน

กรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานทีส่ําคัญทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของภาคใต ้ซึง่ตอนนี้กําลงัเขา้สูก่ารพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยู่ดว้ย ในวัดพระธาต ุยังม ีพระ

แอด-พระพวย หรอืชาวบา้นเรยีกกนัว่า “พระปวด-หาย” ขอลกูได ้หายเจ็บป่วย ซึง่ประดษิฐานอยู่ใน 
“วหิารพระมหากจัจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น
สมบูรณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผูค้นในแถบนัน้ ซึง่นยิมมากราบไหวเ้พือ่ขอพร

ในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บ
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั หากเสร็จจากการสกัการะพระธาต ุไหวพ้ระขอพรพระ
แอด เรยีบรอ้ยแลว้ แถวบรเิวณวัดยังมีตลาดตอนเย็น ทีช่าวนครเรียกว่า หลาดหนา้พระธาตุ ซึง่ก็คอื 

ตลาดหนา้วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ถนนคนเดนิหนา้วัดพระมหาธาตุฯ ทีอํ่าเภอเมือง จังหวัด
นครศรธีรรมราชน่ันเอง มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ทีพ่กั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่           หมูบ่า้นครีวีง - กรงุเทพฯ 

                     เชา้, เทีย่ง  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่6) 

นําท่านออกเดนิทางสู ่หมู่บา้นทีอ่ากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย หมูบ่า้นครีวีง ธรรมชาตทิีแ่สนสงบ 

ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นทีเ่รยีบง่ายและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แก่ทีอ่พยพ

ไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง เดมิชุมชนนี้มีชือ่ว่า "บา้นขุนน้ํา" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น้ําจากยอดเขาหลวง 

ตอ่มาเปลีย่นเป็นชือ่ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมู่บา้นซึง่อยู่ภายในวงลอ้มของภเูขา เสน่หข์องบา้นครีวีง น่ัน

คอืความสงบและความเงยีบ การสมัผัสวถิชีวีติแบบชนบท อิม่ไปกับบรรยากาศหมู่บา้นกลางหุบเขา ฟัง

เสยีงน้ําไหล ผ่านแกง่หนิตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ําสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บา้น 

สะพานขา้มแม่น้ําบา้นครีีวง สะพานขา้มแม่น้ําก่อนเขา้หมู่บา้นครีีวง  ซึง่กลายเป็นที ่Check Point  แวะ 

Check In และโพสตท์า่ถา่ยรูปทีส่าํคญัจุดแรกสาํหรับทรปิครีีวงไปแลว้  ดว้ยทัศนียภ์าพขุนเขา  สายน้ํา  

ไอหมอกฝน  และสะพานปูนขา้มคลองทา่ด ี ซึง่เป็นจุดทีค่ลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คอื  คลองปง  



                             

คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  

ภาพตรงหนา้สดุแสนโรมแมนตกิ 

หมู่บา้นครีีวง หมู่บา้นเล็กเก่าแก่

ก ว่ า  3 0 0  ปี ที่ ซ่ อ น ตั ว อ ยู่

ทา่มกลางหุบเขารายลอ้มดว้ยป่า

ไมแ้ละธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์  

ชาวบา้นยังคงดําเนินชีว ิตแบบ

เรียบง่าย  เดมิทเีคยชือ่ว่า  บา้น

ขนุน้ํา  เพราะตัง้อยู่ใกลแ้หล่งตน้

น้ําของเขาหลวง ตอ่มาจงึเปลีย่น

ชือ่เป็น ครีวีง  ซึง่มคีวามหมายว่า  

หมู่ บ ้า น ที่อ ยู่ ใ น ว งล ้อม ขอ ง

ขนุเขา  นอกจากบรรยากาศรอบ 

ๆตวัหมู่บา้นทีส่ดุแสนจะคลาสสคิ  ดว้ยภเูขาลกูใหญ่เขยีวขจรีายลอ้ม  อากาศแสนบรสิทุธิ ์ และเย็นสบาย  

ไม่ไกลจากหมู่บา้นยังมคีลองทา่ด ี คลองขนาดใหญ่  แตน้ํ่าไม่ลกึมาก  ไหลผ่าน  ทีส่ําคัญคลองนี้น้ําใส 

ไหลเย็น  เห็นตวัปลา 

หนานหนิท่าหา ลานสกา  แอ่งน้ําตามธรรมชาตซิ ึง่เกดิจากสายน้ําจากเทือกเขาที่ไหลลงมาดา้นล่าง  

ประจวบกบัฝนตกทีทํ่าใหส้ายธารกลายเป็นแอ่งขนาดใหญ่  มลีกัษณะเป็นหนานหนิ  หรือลานหนิแกรนติ  

บรเิวณรมิคลองทา่หา  รายลอ้มดว้ยสวนสมรม  กลายเป็นทวิทัศน์อันสวยงามในหมู่บา้นครีีวง  เป็นพื้นที ่

ๆ เหมาะสาํหรับการลงเลน่น้ํา  และเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ 

สะพานแขวนท่าหา กลายเป็นหนึง่ Landmark ของหมู่บา้นครีีวงไปแลว้  ทีไ่ม่ว่าใครแวะมาเยี่ยมเยือน

หมู่บา้นครีวีง  ก็ตอ้งเชค็อนิทีน่ี่ กับสะพานแขวนลวดสลงิหนานหนิท่าหาซึง่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บา้นครีีวง   

ตวัสะพานเป็นสะพานไมส้ัน้ ๆ เชือ่ระหว่างสองฝ่ังทา่หาเขา้ไวด้ว้ยกนัและยังเป็นจุดเล่นน้ําทีฮ็่อตฮติทีส่ดุ

อกีดว้ย 

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

บา่ย เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 



                             

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 



                             

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น้ํามัน 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่
บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท หรอืแลว้แตค่วามประทบัใจ 

  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ชาํระเงนิคา่
มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว  ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


