
                             

CODE: ITHB803 สายมถูกูใจสิง่นี!้! ไหวข้อพร 5วดัดงั เมอืงคอน นครศรธีรรมราช 3วนั 1คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

พกันครศรธีรรมราช 1 คนื เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น.- ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช  

2 นครศรธีรรมราช - วดัธาตนุอ้ย (ไหวห้ลวงพอ่คลา้ยวาจาศกัดิส์ทิธิ)์ – ครีวีงวลัเลย ์– ครีวีง - 

วดัเขาขนุพนม – เมอืงนครศรธีรรมราช - ศาลหลกัเมอืง 

พกันครศรธีรรมราช                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

3 วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– รา้นของฝาก -  

กรงุเทพ                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                        
 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

สายมถูกูใจสิง่นี!้! ไหวข้อพร 5วดัดงั เมอืงคอน  

นครศรธีรรมราช 3วนั 1คนื 

ขอได ้ไหวร้บั "ไอไ้ข"่ ขอโชคลาภ "ตาพรานบญุ" 

ขอพรหลวงพอ่คลา้ยวาจาศกัดิส์ทิธิ ์เทพเจา้แหง่แดนใต ้



                             

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

อาย ุ2 – 6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

15-17 ตลุาคม 63 2,999  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

800 32 

22-24 ตลุาคม 63 2,999 800 32 

29-31 ตลุาคม 63 2,999 800 32 

13-15 พฤศจกิายน 63 2,999 800 32 

27-29 พฤศจกิายน 63 2,999 800 32 

4-6 ธนัวาคม 63 3,999 800 32 

10-12 ธนัวาคม 63 3,999 800 32 

24-26 ธนัวาคม 63 2,999 800 32 

30 ธนัวาคม 63-1มกราคม 64 3,999 800 32 

 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ  

 
 

 

18.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่นครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-

11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง          นครศรธีรรมราช - วดัธาตนุอ้ย (ไหวห้ลวงพอ่คลา้ยวาจาศกัดิส์ทิธิ)์ – ครีวีงวลัเลย ์– ครีวีง -  

                      วดัเขาขนุพนม – เมอืงนครศรธีรรมราช – ศาลหลกัเมอืง                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจดุพักรถท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  น าท่านสู ่

วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ยตัง้ขึน้ โดยความ

ประสงคข์องพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐ ์อ ร ร ถ

การ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่ง

สูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่

 เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื่อถือถึง

ความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น 

ทา่นมักจะใหพ้รกบัทกุคน ขอให ้เป็นสขุเป็นสขุ พอ่

ทา่น คลา้ยวาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืง

คอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมืองคอนเสื่อมใส

ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่

หมูบ่า้นครีวีง ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอลานสกา เป็นชมุชนเกา่แกท่ีอ่พยพไปอาศัยอยูเ่ชงิเขาหลวง ต าบลก าโลน 

อันเป็นเสน้ทางเดนิขึน้สู่ยอดเขาหลวง ไดร้ับการจัดใหเ้ป็นแหล่งอากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย จุดเดน่



                             

ของหมู่บา้นครีวีงก็คอืทศันยีภาพแห่งธรรมชาต  ิเพราะครีวีงตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละ

สายน ้า น าทา่นแวะจบิกาแฟ ณ ครีวีงวลัเลย ์รา้นกาแฟววิหลักลา้นแหง่หมู่บา้นครีวีง อสิระใหท้า่นเลอืก

ซือ้เลอืกชมิลิม้รสชาตขิองเครือ่งดืม่นานาชนดิพรอ้มชมววิน ้าตก ภเูขาเขยีวขจ ีทา่มกลางสายหมอก แวะ

ถ่ายรูปเช็คอนิ "สะพานบา้นครีวีง" เป็นจุดแลนดม์ารก์ส าคัญทีไ่ม่ว่าใครก็ตอ้งมาถ่ายรูป เหมอืนกับวา่ถา้

ใครไมไ่ดม้าถา่ยรปูกบัสะพานนีก้็เหมอืนมาไมถ่งึบา้นครีวีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย  เดนิทางสู ่วดัเขาขนุพนม เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตร ์สนันษิฐานวา่ นา่จะเป็น

  ทีป่ระทบัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุร ี(พระเจา้ตากสนิเสด็จหนมีาผนวชจนสวรรคต) ดา้นหนา้

  วัดเป็นทีต่ัง้ของบ่อน ้าทพิย ์โบราณเชือ่วา่เป็นบอ่น ้าศักสทิธิ ์ทีถ่วายแดพ่ระเจา้ตากสนิไวใ้ชส้ว่นพระองค ์

  โดยภายในมสีิง่ทีน่่าสนใจ อาท ิอนุสาวรยีพ์ระเจา้ตากสนิมหาราช ลักษณะของวัดมตีัวก าแพงกอ่อฐิถอื

  ปนูและใบเสมา เชน่เดยีวกับก าแพงเมอืง ผนังดา้นหนา้มลีายปนูป้ันประดับเครือ่งลายครามจนี สว่นในถ ้า

   ดา้นบนและตอ้งเดนิขึน้บันไดไปประมาณ 250 ขัน้นัน้ มพีระพทุธรปูส ารดิประมาณ 30 องค ์ 

 

 

 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


                             

  

 

 

   

 

 

 

 

          จากนั้น เดินทางกลับสู่  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  (ใช เ้วลาเดินทางประมาณ  2 ชั่ วโมง) ถึง เมือง

นครศรธีรรมราช น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืงนคร ที่มีชือ่เสยีงและมคีนรูจ้ักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องดว้ย

ประวัติก ารสรา้ง นั้น เกี่ย วพั นกับสิ่งศั กดิ์ส ิท ธิ์ที่ ไม่ เป็ นสองรองใครในประเทศนี้ คือ  “จตุค ามราม เทพ ”  

ซึ ง ก า ร จั ด ส ร ้า ง ห ลั ก เ มื อ ง เ ต็ ม เ ป่ี ย ม ไ ป ด ้ว ย ค ว า ม เข ้ม ข ลั ง  ศั ก ดิ์ ส ิ ท ธิ์ ใ น ทุ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร  

องคเ์สาหลักเมอืงท าดว้ยไมต้ะเคยีนทองทีไ่ดม้าจากภเูขายอดเหลอืง อันเป็นภเูขาลกูหนึง่ในทวิเขา น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช 

ขนาดความสงู 2.94 เมตร เสน้รอบวง 0.95 เมตร ลวดลายทีแ่กะสลัก ตัง้แต่ฐาน ซึง่เป็นวงรอบเกา้ชัน้ ม ี9 ลาย สว่นบน

ของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สีพ่ักตร)์ หรอืเทวดารักษาเมอืง เหนือสดุเป็นเปลวเพลงิอยู่บนยอดพระเกตุ คอืยอดชัย

หลักเมอืง รูปแบบการ แกะสลักจนิตนาการจากความเชือ่ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึง่เคยมอีทิธพิลทางศลิปกรรมใน

ภาคใตแ้ละนครศรธีรรมราชแตค่รัง้โบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เมอืงนครศรธีรรมราช ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่- รา้นของฝาก –  

                     กรงุเทพฯ                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวหิาร โบราณสถานศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนกิชน

ทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี้ทีรู่จ้ักกันแพร่หลายคอื พระบรมธาตเุจดยี ์ทีบ่รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มจีุดเดน่ทีย่อด

เจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอย่างหนึ่งขององคพ์ระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไม่มเีงา

ทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มใีครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี้เอง 

จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมี

บุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระ

มหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดล

บันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง และการขอบตุร เชือ่กันวา่

ทา่นมเีมตตาบันดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่บีตุรยาก (ความเชือ่สว่นบคุคล) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

น าทา่นสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) วัดสชีมพูแหง่เมอืงนคร เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มัยโบราณ แตเ่ดมิชือ่ 

“วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอชิน้สว่นพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบรูณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญก็ไดม้ีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงาม

เหมอืนในปัจจบุัน ไฮไลทข์องวัดนี้คอื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กนัวา่เป็นสดุ

ยอดของพรานทัง้ปวง บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ใหม้กีนิ

มใีช ้หากใครสมหวัง วธิแีกบ้นคอืน าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถ ์(ความเชือ่สว่นบคุคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1ชดุ 

หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบชูา กลา่ว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าท่านสู่อ าเภอสชิล เพื่อน าท่านเดินทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถึงความ

ศักดิส์ทิธิ ์ที่เมือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่

สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชือ่กันว่า “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน

บานศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสีย่งดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคนมาซือ้ของ หรอืท า

ยอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้่วยหา หรอืขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ย

สิง่ของที่ผูเ้ลื่อมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วน

บรเิวณที่ใหจุ้ดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่ และ

แสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ี่มาขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข่ ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็น

จ านวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย ( ความ

เชือ่สว่นบคุคล ) 

**TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้ับ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้ ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไก่

ปนูป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ระหวา่งทางใหท้า่น แวะซือ้ของฝากของ จากนัน้เดนิทาง เดนิทางตอ่สู ่ 

กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง) 

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ ** 

 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 1คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 



                             

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 
 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหาย 

• ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล 

ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


