
 
 

 

 

 

  



 
 

วนัแรก ปั๊ม ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั่งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน า้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ีตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้
ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

  
18.00 น.  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 10 

ชัว่โมง 30 นาท)ี  

 

 
 

วนัทีส่อง นครศรธีรรมราช –วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัมหาธาตุ
วรมหาวหิาร - กรงุเทพฯ 

 

05.00 น.      เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหเ้วลาทา่นแวะท าธรุะสว่นตวั 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นโกป๊ี สาขาควิคตูอน 

 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยี ์หรือ ไอไ้ข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึง่มีต านานเด็กวัดที่ช ือ่ไอไ้ข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
นครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คยีง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวาม

เชือ่ตอ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอ
ได ้ไหวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดยีก็์ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ทีแ่ปลก และ

เป็นทีเ่คารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทั่วสาระทศิ คอื ไอไ้ข ่มกีารเลา่สบืตอ่กนัมาหลายชัว่อายุคน

ว่า สถานทีต่ัง้วัดเจดยีปั์จจุบันนัน้เมือ่ก่อนไดม้หีลวงปู่ ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารยด์ังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่
บรเิวณนัน้ สว่นไอไ้ข่นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิยซ์ึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวด

มาถงึสถานทีด่ังกลา่วกลับพบวา่มทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็นจ านวนมาก ซึง่ไดใ้ห ้ไอไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพย์
สมบตัดิงักลา่ว 

 

 
 

** ทรคิในการบูชาไอไ้ข ่** 

1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ต ัง้นะโม 3 

จบ ต ัง้จติอธฐิานบูชาขอไดไ้หวร้บั 

2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กล่าวแกบ้น 

แตต่อ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพดูหรอืสิง่ทีร่บัปากไวไ้ด้

หมดจากกนั ไมเ่ป็นพนัธสญัญากนั ต ัง้แตบ่ดันีเ้ป็น

ตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ช่การแกบ้น จดุธูป 3 ดอก 

ต ัง้นะโม 3 จบ 

 



 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) เดมิชือ่ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบชิน้ส่วนของ
พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบรูณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แตเ่นื่องดว้ยทีว่ัดมตีาพรานบญุวัดจงึโดง่ดัง

ท าใหเ้ป็นทีศ่รัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวดัใกลเ้คยีง จงึมกีารบรูณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบนัโบสถม์สีชีมพูสวย

สดงดงาม  
 

 
 

จุดหลักของวัดยางใหญ่คอื “ตาพรานบุญ” ถอืวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่วา่หากบชูาแลว้มโีชค

ลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวดั เพือ่บรูณะตอ่ไป  

 
 

 
** ทรคิในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ** 

 
ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลูยาสบู 1 ชุด ส ิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาล

กลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 
 

*คาถาบูชาพรานบุญ*  
 

จดุธูป 9 ดอก ต ัง้จติอธษิฐานกลา่ว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมั
พทุธสัสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมา

สะโย 
 

 



 
 

 
จากนัน้น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองที่

คอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคย
รับรูถ้งึความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุ

คามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึง่อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง 

อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลัง 
หลงักลางประดษิฐานศาลหลกัเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรี

วชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลงัเล็กทัง้ 4 หลงั ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ 
เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง 

ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมอืง 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบัน 

พระบรมธาตเุจดยีซ์ ึง่ดา้นในมพีระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม
ธาตทุีว่ดัแหง่นีถ้อืวา่มาไมถ่งึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ขึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่ มกีารแอบแฝงธรรม ผา้หม่ของธาตเุจดยี์

เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยาม ใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเราเพือ่บังคับ

ใหเ้ราท าถกูตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การหม่ผา้บชูาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่
ท าบญุใหก้บับรรพบรุุษ มขีนมเทศกาลชือ่ดงัของภาคใต ้5 อยา่ง คอื ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดซี า, ขนมกง และขนมพอง 

 

 
 



 
 

หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรมธาตุทีว่ัดแห่งนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ มเีทศกาลส าคัญในวันมาฆบูชา วันวิ
สาขบชูา วนัอาสฬหบชูา และประเพณีดัง้เดมิ การแหผ่า้ข ึน้ธาต ุซึง่ผา้ทีน่ ามาหม่มกีารแอบแฝงธรรม ผา้หม่ของธาตเุจดยี์

เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจใหบ้รสิทุธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหัวเพือ่ไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยามใหม้ศีลีธรรมอยู่กับเรา เพือ่บังคับ
ใหเ้ราท าถูกตอ้งตามศลีธรรม และคนใตถ้อืวา่การห่มผา้บชูาองคพ์ระธาตุ

เป็นมงคงทีส่งูสดุในชวีติ ประเพณีบญุเดอืนสบิเพือ่ท าบญุใหก้ับบรรพบรุุษ 

มขีนมเทศกาลชือ่ดังของภาคใต ้5 อย่าง คอื ขนมลา ขนมบา้ ขนมดซี า 
ขนมกง และขนมพอง 

 
นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม 

ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ ใบหนา้ยิ้มแยม้มีเมตตา เป็นที่เคารพ

ศรัทธาของผูค้นในแถบนั้น ซึง่นิยมมากราบไหวเ้พื่อขอพรในเรื่องของ
สขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลให ้

หายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง 
นอกจากความเจ็บป่วยแลว้ อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นประจักษ์ก็

คอืการ “ขอลูก” ซึง่เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลลูกใหแ้ก่ผูท้ีม่ลีูกยาก 
ความส าเร็จตามค าขอ 

 

  ** อสิระอาหารค า่ ณ รา้นอาหารคณุสาหรา่ย จ.ชุมพร **  
 

ศูนย์อาหารขนาดใหญ่และของฝากพื้นเมืองภาคใต ้จากรา้นอาหารจุดจอดพักรถขนาดเล็ก เมื่อประมาณ 30 ปีทีแ่ลว้
ไดพั้ฒนจนเป็นศนูยอ์าหารทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคใต ้

 
 

 

03.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ   
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

12 – 13 กนัยายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

19 – 20 กนัยายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

26 – 27 กนัยายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

03 – 04 ตลุาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

10 – 11 ตลุาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

12 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

17 – 18 ตลุาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

23 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

24 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

31 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

07 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 



 
 

 ้
 ้  
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30-36 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน
ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุา
ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 

 

14 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

21 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

28 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

05 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 
รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

06 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 
รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

10 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

26 – 27 ธนัวาคม 2563 รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

30 – 31 ธนัวาคม 2563  
(วนัปีใหม)่ 

รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

31 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถบสัปรบัอากาศ 1,999 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


