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โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก           สนามบินดอนเมือง - สนามบินนครศรีธรรมราช - ร้านโกป๊ี – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) -  
                    วัดเจดีย(์ไอ้ไข่) - จุดชมวิวเนินเทวดา - ขนอม  
 
04.50 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวก และมคัคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความ
พรอ้มก่อนออกเดินทาง มีมัคคุเทศกเ์ดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ 

06.50 น. ออกเดินทางสู ่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน    
08.05 น. เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน                   

น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ VIP  
เช้า รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ทัวรจ์ะน าท่านไปที่ ร้านโกป๊ี  เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ใน

เมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได ้แต่ไม่ไดม้ีแต่กาแฟเท่านัน้ ยงัมีทัง้อาหาร

คาว-หวาน ใหท้่านไดล้ิม้ลองอีกมากมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิม
ชื่อ วัดคงคาลอ้ม แต่เดิมเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุด
พบชิ ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จึง
บูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถึงปัจจุบัน แต่
เนื่องดว้ยที่วดัมีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดงัท าใหเ้ป็นที่
ศรทัธาของชาวนครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คียง 
จึงมีการบูรณะวัดให้สวยงาม ในปัจจุบันโบสถ์มีสี
ชมพสูวยสดงดงาม  
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จุดหลกัของวดัยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีนบัถือของชาวภาคใต ้โดยเชื่อว่าหาก
บชูาแลว้มีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแลว้สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจยัมาถวายวดั เพื่อบรูณะต่อไป  

 
ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลยูาสบู 1 ชุด สิ่ง

ที่ตอ้งเตรียมหากมีการบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผืน 
*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตสัสะ ภะคะ

วะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รกึ รือ ลกึ ลือ ชยัยะ 
ชยัยะ สิรโิภคา นะมาสะโย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย ์หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย ์เป็น
วัดซึ่งมีต านานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของชาว
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง ดว้ยชื่อเสียงดา้นการขอโชค
ลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรทัธาและมีความเชื่อต่อวดั
เจดียไ์อไ้ข่ จากเร่ืองราวเสียงท่ีร  ่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้
สมหวงัทุกอย่าง จากศรทัธาที่เชื่อกนัว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะ
โชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปใน
ประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของ
ชาวบา้นในละแวกนั้นและผูค้นทั่วสาระทิศ คือ ไอไ้ข่ มีการเล่าสืบ
ต่อกนัมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตัง้วดัเจดียปั์จจุบนันัน้เมื่อก่อน
ไดม้ีหลวงปู่ ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารยด์งัสายปักษใ์ตไ้ดม้าปักกลด เดิน
ธุดงคอ์ยู่บริเวณนัน้ ส่วนไอไ้ข่นัน้เป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-
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10 ขวบ เป็นลกูศิษยซ์ึ่งติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานที่ดงักล่าวกลบัพบว่ามีทรัพยส์มบติั 
และ ศาสนสถานที่ส  าคญัเป็นจ านวนมาก ซึ่งไดใ้ห ้ไอไ้ข่ สิงสถิตเฝา้ทรพัยส์มบติัดงักลา่ว 

การบูชาไอ้ไข ่
1. การขอพรหรือบนบาน จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จิตอธิฐานบชูาขอไดไ้หวร้บั 

 2. การแก้บน จดุธูป 1 ดอก เมื่อส าเรจ็ กลา่วแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพดูหรือสิ่งที่รบัปากไวไ้ดห้มด
จากกนั ไม่เป็นพนัธสญัญากนั ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป” 
3. การถวายของปกติทีไ่ม่ใช่การแก้บน จดุธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 
 
น าท่านเดินทางสู่ ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณท์างธรรมชาติ มีที่พกัสวยๆ รา้นอาหารทะเล
สดๆ รวมถึงรา้นคาเฟ่รมิทะเลเก๋ๆ ท าใหอ้ าเภอขนอม มกัเป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย
และต่างชาติ ดว้ยระยะทางที่ไม่ไกลจากท่าเรือที่สามารถไปขึน้เรือเพื่อไปเกาะสมยุได้ รวมถึงเป็นที่เที่ยวที่
สงบ เหมาะแก่การมาพกัผ่อน  

 หลงัจากนัน้น าท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า เดิมทีเป็นเพียงพืน้ที่ดินว่างเปล่า ของคณุอานนท ์
โสมปาลม์ ต่อมาคณุอานนทก์็ไดป้รบัปรุง และตกแต่งพืน้ที่ตรงนี ้ใหม้ีวิวทิวทศันท์ี่สวยงามขึน้ จนกลายมา
เป็น จุดชมวิวเนินเทวดา – เนินนางฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม ภายใน
พืน้ที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าคราม ที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบ
กวา้งไกล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 
พักที ่ ชลนภา รีสอรท์ หรือระดับเทยีบเท่า 
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วันทีส่อง      วัดสุชน – วัดเขาขุนพนม – ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร- 
สนามบินนครศรีธรรมราช - สนามบินดอนเมือง  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
  

น าท่านเดินทางไปยัง วัดสุชน สักการะท้าวเวสสุวรรณ 
ความหมายของชื่อ “ท้าวเวสสุวัณ” นั้น เวส แปลว่า พ่อค้า 
หมายถึง พ่อค้าอันมีทรัพย์ อันได้แก่ ทองค า เนื่องจากท้าว
เวสสุวรรณ (ทา้วเวสสุวัณ) เคยมีอดีตชาติเป็นพราหมณ ์เปิด
โรงงานคา้ขายหีบออ้ยจนร ่ารวย และไดน้ าเงินทองบริจาคใหผู้ ้
ยากไร้ เมื่อเกิดใหม่จึงได้ครองเมืองวิสานะนคร ผู้คนจึง
เรียกว่าเวสาวณั ดว้ยกศุลดงักลา่วจึงไดร้บัพรจากพระพรหมให้
เป็นอมตะไม่ตาย และให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่างๆ ทั่ว
แผ่นดิน ผูค้นจึงนิยมจัดสรา้ง หรือ จ าหลกัรูปทา้วเวสสุวรรณ 
(ทา้วเวสสวุณั) และเคารพบชูาเพื่อความมั่งคั่งอีกดว้ย 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม เป็นวัดที่มีความส าคัญทางด้าน
ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดี มีถ า้ที่มีก าแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมา
เช่นเดียวกบัก าแพงเมือง ผนงัดา้นหนา้มีลายปนูป้ันประดบัเครื่องลาย
ครามจีน ในถ า้มีพระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องค ์และพระพุทธ
บาทส าริด เชื่อว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจา้ตากสิน ทรงมา
พ านักและถือศีลในถ ้าแห่งนี ้ ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของบ่น ้าทิพย์
โบราณเชื่อว่าเป็นบ่อน า้ศักสิทธิ์ ท่ีถวายแด่พระเจา้ตากสินไวใ้ชส้่วน
พระองค ์โดยภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น อนุสาวรียพ์ระเจา้ตาก
สินมหาราช ลักษณะของวัดมีตัวก าแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมา
เช่นเดียวกบัก าแพงเมือง ผนงัดา้นหนา้มีลายปนูป้ันประดบัเครื่องลาย
ครามจีน ส่วนภายในถ ้าซึ่งอยู่ด้านบนและต้องเดินขึน้บันไดไป
ประมาณ 250 ขัน้นัน้ มีพระพทุธรูปส าริดประมาณ 30 องค ์และพระ
พุทธบาทส าริด กล่าวส าหรบัประวัติวัดนี ้มีการสนันิษฐานว่า น่าจะ
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี (พระเจา้ตากสินเสด็จหนี

มาผนวชจนสวรรคต) แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พกัผ่อนส าหรบัเจา้หญิงเกศิณีธิดาของเจา้นราสรุยิวงศ ์เจา้เมือง
นครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ. 2312-2319 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน (4) 
จากนั้น น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรกัษาบา้นเมือง
ให้พ้น จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้ึง
ความศกัดิ์สิทธิ์ของศาลหลกัเมืองจากค าลือมากมาย 
ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารกัษาเมือง ซึ่งอยู่บน
เสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบ
อย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลงั หลงั
กลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มี
ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทัง้ 4 หลงั ถือเป็นบรเิวณสี่ทิศ เรียกว่าศาล
จตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 
น าท่านนมสัการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมี
ชื่อว่า“พระบรมธาต”ุต่อมาในปี2458 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจึงสถาปณาวัดนีเ้ป็นพระ
อารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่ อเ ป็นวัดมหาธาตุ
วรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบนั พระบรมธาตุเจดียซ์ึ่ง
ดา้นในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ หาก
ใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ไดม้าสักการะพระบรม
ธาตุที่วัดแห่งนีถื้อว่ามาไม่ถึง มีประเพณีดัง้เดิม การ
แห่ผา้ขึน้ธาตุ ซึ่งผา้ที่น ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผา้ห่มของธาตุเจดียเ์ปรียบเสมือนท ากายวาจาใจให้
บริสทุธิ์ และยกผา้ขึน้เหนือหวัเพื่อไม่ไดด้ถููกเหยียดหยาม ใหม้ีศีลธรรมอยู่กบัเราเพื่อบงัคบัใหเ้ราท าถูกตอ้ง
ตามศีลธรรม และคนใตถื้อว่าการห่มผา้บชูาองคพ์ระธาตเุป็นมงคงที่สงูสดุในชีวิต ประเพณีบญุเดือนสิบเพื่อ
ท าบุญใหก้ับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชื่อดังของภาคใต้ 5 อย่าง คือ ขนมลา, ขนมบา้, ขนมดีซ า, ขนมกง 
และขนมพอ 
หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช  

21.25 น.         ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD 3187 

22.45 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

*************************************************************** 
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ตารางเดินทาง /  อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
จ านวน 

ทีน่ั่ง 
ผู้ใหญ่/ท่าน (พักห้องคู่) 

พักเด่ียว 

จ่ายเพิม่ 

เดือน กุมภาพนัธ ์2565 

4-5 กุมภาพันธ ์2565 8 7,900.- 1,000.- 

5-6 กุมภาพันธ ์2565 8 8,900.- 1,000.- 

12-13 กุมภาพนัธ ์2565 8 7,900.- 1,000.- 

13-14 กุมภาพนัธ ์2565 8 8,900.- 1,000.- 

19-20 กุมภาพนัธ ์2565 8 8,900.- 1,000.- 

26-27 กุมภาพนัธ ์2565 8 8,900.- 1,000.- 

เดือน มีนาคม 2565 
5-6 มีนาคม 2565 8 7,900.- 1,000.- 

12-13 มีนาคม 2565 8 8,900.- 1,000.- 

19-20 มีนาคม 2565 8 8,900.- 1,000.- 

20-21 มีนาคม 2565 8 8,900.- 1,000.- 

เดือน เมษายน 2665 
2-3 เมษายน 2665 8 7,900.- 1,000.- 

9-10 เมษายน 2665 8 8,900.- 1,000.- 

16-17 เมษายน 2665 8 8,900.- 1,000.- 

23-24 เมษายน 2665 8 8,900.- 1,000.- 

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2665 8 8,900.- 1,000.- 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่าน้ัน * 

เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost) หลังจากจองทีน่ั่งแล้วจะต้องท าการซือ้ภายใน 24 
ชั่วโมง ตั๋วทีซ่ือ้แล้วไม่สามารถเล่ือนวันเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงนิได้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบัพรอ้มค่าภาษีสนามบินรายการทวัรข์า้งตน้  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบ ุ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียง
เสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเที่ยวคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม
เพื่อคุม้ครองสขุภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
 น า้หนกักระเป๋าถือขึน้เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั (ต่อคน) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก495 บาท /20 กิโลกรัม)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์น
หอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน 
การปฏิวัติ อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของ
สายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิัท 
  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 200 บาท  
 
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 

1. ผู้เดินทางต้องช าระมัดจ าค่าทัวร ์50% ของราคาทัวร ์ พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ใหถื้อว่าผูเ้ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน

จันทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท 
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เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ทางบรษิัทไม่รบัยกเลิกผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ตามจริง เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบินที่ออกไปแลว้ ค่าที่พกั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่เกิดขึน้  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร ์50% ของค่าทัวรท์ี่ลูกค้าช าระแลว้ โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกไปแลว้ ค่าที่พกั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่
เกิดขึน้  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ช  าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน์ีส้  าหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 
เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทก ากบัเท่านัน้  
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