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แลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่”   
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”  ไหว้พระบรมธาตุเจดย์ี 
ขอลูกพระมหากจัจายนะ(พระแอด)  จตุครามหลกัเมือง  อวยพรร ่ารวย 

เดนิทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – 
พพิธิภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน
นกแอร์(DD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.10 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7804  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
07.10 น. ถึงสนามบินจังหวดันครศรีธรรมราช หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองคอน  

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  
เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว  ่า ปากระฆงัติดกบัพื้นก าแพงแกว้  มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์้มดว้ยทองค า
แท ้ความมหัศจรรยอี์กอย่างหน่ึงขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่อง
กระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหศัจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีห้ามพลาด
ในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับ
ผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระ
มหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา ผูค้นนิยมมากราบ
ไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการ
ปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลัง อีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตา
บนัดาลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็น
การฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  
**TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือวา่…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญอุทิศ
ให ้เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูขนมจีนเล่ืองช่ือ
แห่งเมืองคอน 

 น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอย
ปกป้องรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคย
รับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์
จ ตุคามราม เทพ เทวดา รักษา เ มือง  ซ่ึ งอยู่บน เสา สูง สุดของ
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ศาลหลักเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้ งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐาน
ศาลหลกัเมือง ออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวชิยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4  หลงั ถือเป็นบริเวณส่ี
ทิศ เรียกวา่ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เขา้ชมนิทรรศการการจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเมืองคอน อาทิ 

ประวติัชุมชนเมือง ตรา 12 นกัษตัร  โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์ส าคญัของ
บา้นเมือง วาตภยัแหลมตะลุมพุก เป็นนิทรรศกาลหมุนเวยีนน าเสนอผา่นส่ือผสมผสานดว้ยวทิยาการอนัทนัสมยั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 *อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย   แนะน า ... ร้านโนตีช่ือดัง บางบ่าง หรือ โกบัง หรือ ป้าหนอม   
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  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SP&K HOTEL, โรงแรมช่อลดา,โรงแรมเอสพ ีแอนด์ เค อพาร์ตเมนต์ หรือเทยีบเท่า 
  (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 

➖2วนั 1คืน 3,199 (ข้ันต ่า 3 คน)   
1 คน 6,499 บาท /  2 คน 4,499 บาท 

 

โรงแรมช่อละดา 
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โรงแรมเอสพ ีแอนด์ เค อพาร์ตเมนต์ 
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‼️เพิ่มเติม‼️  ท่านสามารถอปัเกรดโรงแรมได ้  คือ โรงแรม แมนดี ้นก อารต์แกลอรี (ระดบั 3.5-4 ดาว) 
โรงแรมนี ้เป็นเหมือนแกลอล่ี เก็บภาพและงานป้ันของ อ. เฉลิมชยั และ ลกูศิษย ์

ใหม่ สวย สะอาด 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ* 
      -  สามารถจดัคณะใหญ่รถบสัได ้จดังามสัมนาได ้สอบถามราคาจากเซล 
      -หอ้งพกัมี 3 แบบ สามารถเลือกได ้มีอตัราค่าบริการเพิ่ม กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 
      - รวมอาหารเชา้ส าหรับ 2 วนั 1 คืน 
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      เป็นอาหารทอ้งถ่ิน เช่น ขนมจีน ต่ิมซ า โจก๊ หรือ บกักุดเต๋ 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ช้ินงานศิลปะ ทั้งงานจิตรกรรม งานประติมากรรมและงานวจิิตรศิลป์แขนงต่างๆ รวมถึงรูปหล่อบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ                                                                                                             

เช่น พระพฆิเนศวร อีกทั้งศิลปะในทอ้งถ่ินภาคใต ้ท่ีสวยงามมากๆ 
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 อาหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วนัทีส่อง วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ช้อปป้ิงของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้สมหวงัทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้

แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกนัวา่
เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 
บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้  ได้
ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้
บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนิน
เขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่าง
หลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อธัยาศยั    

**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง  
1 ดอกเท่าน้ัน    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทดั 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   ร้านริมเลซีฟู้ด เมนูซีฟู๊ดและอาหารเลศิรสแห่งเมืองคอน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านแวะซ้ือของฝากของทีร่ะลกึติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มีช่ือเสียงเป็น

ท่ีรู้จกัแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนบัเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองถมนครได้รับความนิยมจน
ปัจจุบนั , มงัคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 1-2 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ 

สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลา

อยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.40/19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7815/ DD7819 
18.50/20.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ ไซสก์รุป๊ สำยกำรบนิ 

10 – 11 ตุลำคม 2563 4,555 +600 20 DD 

24 – 25 ตุลำคม 2563 4,555 +600 20 DD 

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

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

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

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

16 – 17 มกรำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

23 – 24 มกรำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

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

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

13 – 14 มีนำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

20 – 21 มีนำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

17 – 18 เมษำยน 2564 4,999 +600 20 DD 

24 – 25 เมษำยน 2564 4,999 +600 20 DD 

โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน  
ลูกค้าท่านที่  3 ต้องซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม 600 บาท 
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*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ  500 บาท / ตลอดการ
เดินทาง / ต่อท่าน   ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการท่ีระบุ  (ท่านสามารถน าสัมภาระ ข้ึนเคร่ืองได ้7 กก.)    
 ค่าภาษีสนามบิน  
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ     
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีทีลู่กค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องช าระเพิม่ ท่านละ 500 บาท 
 กรณเีด็กทีม่ีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 1 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่
ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 
 

การยกเลกิ 
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** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถ
ยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน เท่ียวบิน,ราคาและรายการอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
9.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
10.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
11.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
12.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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