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จ ำนวนผู้เดนิทำง รำคำท่ำนละ พกัเดีย่วเพิม่ หมำยเหตุ 

40 ท่ำน 2,999 +600 

เดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่ 
( มีไกดน์ าเท่ียว) 

35 ท่ำน 3,111 +600 
30 ท่ำน 3,333 +600 
25 ท่ำน 3,555 +600 
20 ท่ำน 3,999 +600 

15 ท่ำน 3,333 +600 เดนิทำงโดยรถมนิิบัสปรับอำกำศ 15 ทีน่ั่ง 
(ไม่มไีกด์น ำเทีย่ว  

10 ท่ำน 2,999 +600 เดนิทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศ 
(ไม่มไีกด์น ำเทีย่ว  

 

!! SHOCK PROMOTION !! 
ขอพร  “ไอ้ไข่” “ตำพรำนบุญ” ปังไม่หยุด 

ไหว้พระบรมธำตุเจดย์ี ขอลูกพระมหำกจัจำยนะ(พระแอด   จตุครำมหลกัเมือง 
ชมววิธรรมชำตสิวยงำม สูดอำกำศบริสุทธ์ิให้ชุ่มปอด @ ครีีวง 

วนัแรก จุดนัดพบ ณ  ..................... ออกเดินทำงสู่จังหวดันครศรีธรรมรำช 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ  ..................... มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดันครศรีธรรมรำช โดยรถโค้ชปรับอำกำศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ใหท้่านไดพ้กัผอ่น
บนรถตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

 

วนัทีส่อง จังหวดันครศรีธรรมรำช – วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่  – วดัยำงใหญ่ (ตำพรำนบุญ  

......... น. เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ยินดีตอ้นรับเขา้สู่ นครศรีธรรมรำช จงัหวดัในประเทศไทย มีประชากรมาก
ท่ีสุดในภาคใตแ้ละมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้(รองจากสุราษฎร์ธานี) เป็นจงัหวดัท่ีมีอ าเภอมากท่ีสุด
ในภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนัไดแ้ก่ สงขลา พทัลุง ตรัง กระบ่ีและ
สุราษฎร์ธานี ช่ือ "นครศรีธรรมราช" มาจากพระนามของกษตัริยผ์ูค้รองนครในอดีต ทรงมีพระนามวา่ "พระเจา้ศรี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ธรรมาโศกราช" (ราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช) มีความหมายวา่ "นครอนัเป็นสง่าแห่งพระราชาผูท้รงธรรม" หรือ "เมือง
แห่งพทุธธรรมของพระราชาผูย้ิง่ใหญ่" 

☞  สู่ วดัเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของ
เด็กชำยอำยุประมำณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศำลำในวัดเจดีย์ สวมชุดลำยพรำงทหำรสวมแว่นตำด ำ ท่ีเช่ือกนัว่าเป็น
วิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 
บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให ้ 
ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธา
น ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักอง
สูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุก
วนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่ำนกรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ำว จำกรูปไม้
สลักไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   กำรบูชำ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชำบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส ำเร็จให้
แก้บนด้วยของที่น ำมำบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่ำน้ัน    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้ำแดง, ชุดทหำร ต ำรวจ, ไก่ปูน
ป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

☻☻☻  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (1  (อำหำรเลิศรสแห่งเมืองคอน   
   
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดินทางสู่ วัดยำงใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็น

วดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วน
พระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้ าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงามดงัใน
ปัจจุบนั ส าหรับความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปัก
ใตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วน
ใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ ก็มา
แกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์น าท่านเดินทางเขา้ตวัเมืองนครศรีธรรมราชระหวา่งทางชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามเพลินตา 
  

☻☻☻ *อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย   แนะน ำ ... โรตีเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรมช่อลดำ หรือเทยีบเท่ำ 

  (หมำยเหตุ : โรงแรมไม่มีบริกำรห้องพกัแบบ 3 ท่ำน จึงแนะน ำให้ลูกค้ำท่ำนที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่   
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วนัทีส่ำม วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร – ศำลหลักเมืองนคร – หมู่บ้ำนคีรีวง (หมู่บ้ำนอำกำศดีที่สุดในประเทศไทย  – สะพำน
คีรีวง  - เดินทำงกลบักรุงเทพฯ (แวะทำนข้ำวเยน็ระหว่ำงทำง  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ เมนู ติ่มซ ำ (2) 

☞ สู่ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธำตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  
เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆงัคว  ่า ปากระฆงัติดกบัพื้นก าแพงแก้ว  มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์้มด้วย
ทองค าแท ้ความมหศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงขององคพ์ระบรมธาตุคือ องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่วา่แสงอาทิตย์
จะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหศัจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ี
ห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจำยนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน
อยูใ่น วหิารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา 
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บ
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั อีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษคื์อ กำรขอบุตร เช่ือ
กนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พอ่แม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้
บนและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  

**TIP ไหว้ขอลูกกบัพระกจัจำยนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือวา่…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญ
อุทิศให ้เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 
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☞  สักการะ ศำลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองท่ีคอยปกปะรักษา
บา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของ
ศาลหลกัเมืองจากค าร ่ าลือมากมาย ผา่นองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่

บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอยา่งงดงาม
ประกอบด้วยอาคารทั้ งหมด 4 หลัง  หลังกลางประดิษฐาน
ศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 
หลงั ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาล
พระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั (3)     เมนูขนมจีนเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 
  

☞ สู่ หมู่บ้ำนที่อำกำศดีที่สุดในประเทศไทย “หมู่บ้ำนคีรีวง” ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ี
อพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก า
โลน อันเป็นเส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขา
หลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบ
เครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไม้
ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด 
เงาะ ทุเรียน สะตอ  ชุมชนคีรีวง ได้เป็น
ชุมชนต้นแบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้รับรางวลัยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand 
Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กบั
ธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้ำนคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละ
สายน ้ า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับ
ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่า
จกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้น และมีหมู่บา้น OTOP  ผลิตภณัฑ์ OTOP คีรีวง ผา้มดัยอ้มสี
ธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจกัสานและผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้าผลไม ้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน 
. . .  แวะถ่ายรูปกบั  “สะพำนบ้ำนคีรีวง”  คลองท่าดี อีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีทุกคนตอ้งแวะมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก.   

จากนั้น สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชม.) ให้ท่านได้
พกัผอ่นบนรถ ชมววิสองขา้งทาง 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ (4  ระหว่ำงทำงกลบักรุงเทพฯ พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 

วนัทีส่ี่ เดินทำงถึงกรุงเทพ   

เช้ำ เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
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หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั 
(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

โปรโมช่ัน !!! เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 เท่าน้ัน 
* ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน  ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่ำนละ  500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทำง * 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ำมคัคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  (กรณีเดนิทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนขึน้ไป  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500  บำท/ตลอดกำรเดนิทำง/ต่อท่ำน  (กรณีเดนิทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนขึน้ไป  
 กรณีเดก็ทีม่อีำยุ 0 - 2 ปี (Infant) ช ำระค่ำทวัร์ 50 % จำกรำคำทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่ำทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทวัร์มดัจ ำทวัร์ท่ำนละ 1,500 บำท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 2 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่
ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับ
เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

กำรยกเลกิ 
** เน่ืองจำกรำคำทวัร์นีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 
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หมำยเหต ุ
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีบริษทัก าหยด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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