
  

 

 

 

 

 



  

วันแรก         ป๊ัม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

19.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน ้ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ อ านวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 (กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาท่ีก้าหนด หากท่าน

เดินทางมาไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนแล้วทั งหมด ทั งนี เพ่ือค้านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ) 

  

20.00 น.  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 10 

ช่ัวโมง 25 นาที)  

 

 

 

วันท่ีสอง       นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุ 

                    วรมหาวหิาร  

 

06.00 น.  เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านท าภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางต่อไปยังจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน  (1) 



  

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิมช่ือ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็นวัดร้างจนชาวบ้านขุดพบช้ินส่วนของ

พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึงบูรณะและสร้างเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยที่วัดมีตาพรานบุญวัดจึงโด่ง

ดังท าให้เป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสี

ชมพูสวยสดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดย

เช่ือว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพ่ือบูรณะต่อไป  

 

 

 



  

 

ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด 

ส่ิงที่ต้องเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตั้งจิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะ

คะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ 

ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา นะมาสะโย 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซ่ึงมีต านานเด็ก

วัดที่ช่ือไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วย

ช่ือเสียงด้านการขอโชคลาภ การท ามาค้าขาย ท าให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเช่ือต่อ

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเร่ืองราวเสียงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง 

จากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปใน

ประเทศไทยแต่ส่ิงที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มี

การเล่าสืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซ่ึงเป็นเกจิอาจารย์ดังสาย

ปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซ่ึง

ติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว 

 
 

 



  

 

การบูชาไอ้ไข่ 1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้รับ 

      2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้ค าพูดหรือ 

ส่ิงที่รับปากไว้ได้หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

      3. การถวายของปกติท่ีไม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชาวเรือ (2) 

บ่าย น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 

ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 

ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลัง

กลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 

หลัง ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและ

ศาลพรบันดาลเมือง 

 

 

 



  

 หลังจากนั้นน าท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีช่ือว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึง

ปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดีย์ซ่ึงด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หากใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ ได้มา

สักการะพระบรมธาตุที่วัดแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง มีเทศกาลส าคัญใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา ประเพณี

ดั้งเดิม การแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซ่ึงผ้าที่น ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดีย์เปรียบเสมือนท ากายวาจาใจให้

บริสุทธิ์ และยกผ้าขึ้นเหนือหัวเพ่ือไม่ได้ดูถูกเหยียดหยาม ให้มีศีลธรรมอยู่กับเราเพ่ือบังคับให้เราท าถูกต้องตาม

ศีลธรรม และคนใต้ถือว่าการห่มผ้าบูชาองค์พระธาตุเป็นมงคงที่สูงสุดในชีวิต ประเพณีบุญเดือนสิบเพ่ือท าบุญให้กับ

บรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลช่ือดังของภาคใต้ 5 อย่าง คือ ขนมลา, ขนมบ้า, ขนมดีซ า, ขนมกง และขนมพอง 

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ 

ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา เป็นทีเ่คารพศรัทธาของผู้คนในแถบนั้น ซ่ึงนิยมมากราบไหว้เพ่ือขอพรในเร่ือง

ของสุขภาพและความเจ็บป่วย เพราะเช่ือกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ 

โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง  นอกจากความเจ็บป่วยแล้ว อกีหนึ่งอภินหิารของพระแอด

ที่เปน็ประจักษ์ก็คือการ “ขอลูก” ซ่ึงเช่ือกันว่าท่านมเีมตตาบนัดาลลูกให้แกผู่้ที่มีลูกยาก ความส าเร็จตาม

ค าขอ 

 



  

ค้่า อาหารค้่า อิสระตามอัธยาศัย  

พักท่ี โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันท่ีสาม           คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบา้นคีรีวง – ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ – กรุงเทพฯ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley ค่าเฟ่สุดเก๋ ตั้งอยู่ที่ลานสกาที่ว่ากันว่าอากาศ

ดีที่สุดในประเทศไทย ด้านหลังร้านมองเห็นวิวหุบเขาด้านล่าง มีล าธารจากคลองเขาแก้วซ่ึงจะมีน้ าไหลมาจากเทอืกเขา

หลวงผ่านบริเวณนี้ ร้านตกแต่งสไตล์ลอฟท์ผสมแนวบ้านสวน ตัวร้านทั้งภายในและภายนอกตกแต่งด้วยอิฐมอญสีแดง

เก๋ไก๋ จุดเด่น คือ มีแปลตาข่ายยื่นออกไปจากตัวร้าน ให้ได้นั่งเล่น นอนเล่น ชมธรรมชาติสีเขียวที่อยู่เบื้องหน้า ในส่วน

ของเคร่ืองดื่มมีทั้ง กาแฟ น้ าผลไม้ โกโก้ ชาเย็น ของหวาน โทส วาฟเฟิล ให้ท่านได้เลือกบริการ นอกจากจะให้บริการ

ในส่วนของร้านกาแฟแล้ว ที่นี่ยังให้บริการในส่วนของห้องพักอีกด้วย 

 



  

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง  ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น ้าหมู่บ้านคีรีวง ซ่ึงกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มี

อากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ ากับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตา

อิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูปที่ส าคัญจุดแรกส าหรับคีรีวง ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ า ไอหมอกฝน และสะพานปูน

ข้ามคลองท่าดี ซ่ึงเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสดป้าเขียว (มื อท่ี 4) 

 

บ่าย น าท่านเลือกซ้ือ ร้านของฝากติดไม้-ติดมือ ศูนย์รวมของฝาก มีสินค้าให้เลือกซ้ือมากมาย เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะ

โบราณ ไข่เค็มไชยา และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ (ใช่เวลาประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
 

23.50 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   

 

 

 

 

 



  

้ ้  ้  ้  ้  

 

อตัราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่

ห้องละ 2-3 ท่าน  

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง  

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

04 – 06 กันยายน 2563 2,999 2,999 1,000 

11 – 13 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายสวรรคต ร.๙) 
2,999 

 

2,999 

 

1,000 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 
2,999 2,999 

 

1,000 

04 – 06 ธันวาคม 2563 

(วันพ่อ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

05 – 07 ธันวาคม 2563 

(วันพ่อ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

10 – 12 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

11 – 13 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
2,999 2,999 

 

1,000 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 

(วันปีใหม่) 
3,999 3,999 

 

1,500 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเท่ียวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 25-35 ท่าน ต่อ 1 คันรถบัส ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา ** ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ท่ีจะ
เดินทาง ลูกค้าจะต้องช้าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกครั ง ** 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเปน็

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุ้มครอง

สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

บันไดขึ นชั นบน 



  

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ 

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น 

เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

เง่ือนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพ่ือ

ส้ารองท่ีนั่ง 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

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

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน  โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ 

ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

** ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร 

โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด** 

 

เง่ือนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผดิ

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  


