
                             

CODE: WTHB803 สายมูถกูใจสิ่งนี!้! ไหว้ขอพร 5วัดดัง เมืองคอน นครศรีธรรมราช 3วัน 1คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

พักนครศรีธรรมราช 1 คนื เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น.- ออกเดินทางสู่จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

2 นครศรีธรรมราช - วัดธาตุน้อย (ไหว้หลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์) – คีรีวงวัลเลย ์– คีรีวง - 

วัดเขาขุนพนม – เมอืงนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมอืง 

พักนครศรีธรรมราช                                                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

3 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ร้านของฝาก -  

กรุงเทพ                                                                               อาหารเช้า,เที่ยง,---                                                        
 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน 

 

 

สายมูถกูใจสิ่งนี้!! ไหว้ขอพร 5วัดดัง เมืองคอน  

นครศรีธรรมราช 3วัน 1คืน 

ขอได้ ไหว้รับ "ไอ้ไข่" ขอโชคลาภ "ตาพรานบุญ" 

ขอพรหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งแดนใต้ 



                             

วันเดินทาง 
ราคา

ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 

อายุ 2 – 6 ปี 
พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

15-17 ตุลาคม 63 2,999  

 

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 
 

800 32 

22-24 ตุลาคม 63 2,999 800 32 

29-31 ตุลาคม 63 2,999 800 32 

13-15 พฤศจิกายน 63 2,999 800 32 

27-29 พฤศจิกายน 63 2,999 800 32 

4-6 ธันวาคม 63 3,999 800 32 

10-12 ธันวาคม 63 3,999 800 32 

24-26 ธันวาคม 63 2,999 800 32 

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

 

 

วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ  

 
 

 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ นครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-

11ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง          นครศรีธรรมราช - วัดธาตุน้อย (ไหว้หลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์) – คีรีวงวัลเลย์ – คีรีวง -  

                      วัดเขาขุนพนม – เมืองนครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง                อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น  

 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 

 

   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  นำท่านสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อยตั้งขึ้น โ ด ย ค ว า ม

ประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์ อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ท่ีชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่ง

รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนท่ี เคารพนับ

ถือศรัทธา พ่ อ ท่ านคล้ ายได้ เช่ื อ ถือ ถึงความ

ศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่าน

มักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุขเป็นสุข  พ่อ

ท่าน คล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ช่ือว่าเป็นเทวดาเมือง

คอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเส่ือมใส

ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 

หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ท่ีอำเภอลานสกา เป็นชุมชน

เก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำ

โลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ได้รับ

การจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวงก็คือทัศนียภาพแห่ง

ธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ นำท่านแวะจิบกาแฟ ณ คีรีวงวัลเลย์ 

ร้านกาแฟวิวหลักล้านแห่งหมู่บ้านคีรีวง อิสระให้ท่านเลือกซื้อเลือกชิมลิ้มรสชาติของเครื่องดื่มนานาชนิด

พร้อมชมวิวน้ำตก ภูเขาเขียวขจี ท่ามกลางสายหมอก  แวะถ่ายรูปเช็คอิน "สะพานบ้านคีรีวง" เป็นจุด



                             

แลนด์มาร์กสำคัญท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมือนมา

ไม่ถึงบ้านคีรีวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

บ่าย  เดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็น

  ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสินเสด็จหนีมาผนวชจนสวรรคต) ด้านหน้า

  วัดเป็นท่ีตั้งของบ่อน้ำทิพย์ โบราณเช่ือว่าเป็นบ่อน้ำศักสิทธิ์ ท่ีถวายแด่พระเจ้าตากสินไว้ใช้ส่วนพระองค์ 

  โดยภายในมีส่ิงท่ีน่าสนใจ อาทิ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะของวัดมีตัวกำแพงก่ออิฐถือ

  ปูนและใบเสมา เช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ส่วนในถ้ำ

   ด้านบนและต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 250 ขั้นนั้น มีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์  

 

 

 

 

  

 

 

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


                             

  จากนั้นเดินทางกลับสู่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ถึง เมือง 

  นครศรีธรรมราช นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคนรู้จักมากท่ีสุดในประเทศ

  ไทย เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคาม

  รามเทพ” ซึ่งการจัดสร้างหลักเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ  

  องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองท่ีได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขา 

  นครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร ลวดลายท่ีแกะสลัก ตั้งแต่ฐาน ซึ่งเป็น

  วงรอบเก้าช้ัน มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (ส่ีพักตร์) หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุด

  เป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการ แกะสลักจินตนาการจากความเช่ือใน

  พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม 

ท่ีพัก: เมืองนครศรีธรรมราช ระดับ3ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม        วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - ร้านของฝาก –  

                     กรุงเทพฯ                                                                                        อาหารเช้า,เที่ยง,--- 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 4) 

นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงช้ันเอกชนิด

วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ท้ังหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ท่ีรู้จักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ท่ีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นท่ียอด

เจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงา

ทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มีใครหาคำตอบได้ ความมหัศจรรย์นี้เอง 

จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีห้ามพลาด นอกจากนี้ยังมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ท่ีต้องการมี

บุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระ

มหากัจจายนะ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกันว่าพระแอดจะช่วยดล

บันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง และการขอบุตร เช่ือกันว่า

ท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ท่ีมีบุตรยาก (ความเช่ือส่วนบุคคล) 

  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมช่ือ 

“วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดท่ีสวยงาม

เหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวปักษ์ใต้นับถือ เช่ือกันว่าเป็นสุด

ยอดของพรานท้ังปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ให้มีกิน

มีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือนำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ (ความเช่ือส่วนบุคคล)  

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด 

หากบนให้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคา

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

นำท่านสู่อำเภอสิชล เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวท่ีร่ำลือถึงความ

ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ี



                             

สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บน

บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำ

ยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วย

ส่ิงของท่ีผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน

บริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอ้ไข่ และ

แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ท่ีมาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็น

จำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความ

เช่ือส่วนบุคคล ) 

**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บน

ด้วยของท่ีนำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของท่ีชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่

ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซ้ือของฝากของ จากนั้นเดินทาง 

เดินทางต่อสู่  กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ช่ัวโมง) 

 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ** 

 
 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 1คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 



                             

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินคา่

มัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย 

• ในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล 

ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี

ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 


