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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
สนามบินดอนเมือง - สนามบินนครศรีธรรมราช - ร้านโกปี๊ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) - จุดชมวิวเนินเทวดา - ขนอม
04.50 น.

06.50 น.
08.05 น.
เช้า

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน
เดินทางถึง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช หลัง รับสัม ภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมื องคอน
นาท่านขึน้ รถตูป้ รับอากาศ VIP
รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย (ทัวร์จะนาท่านไปที่ ร้านโกปี๊ เป็ นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ใน
เมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่ค่เู มืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านัน้ ยังมีทงั้ อาหาร
คาว-หวาน ให้ท่านได้ลมิ ้ ลองอีกมากมาย)

นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดิม
ชื่อ วัดคงคาล้อม แต่เดิมเป็ นวัดร้างจนชาวบ้านขุด
พบชิ ้น ส่ ว นของพระพุท ธรู ป หลวงพ่ อ ประธาน จึ ง
บูรณะและสร้างเป็ นวัดยางใหญ่จ นถึงปั จ จุบัน แต่
เนื่องด้วยที่วดั มีตาพรานบุญวัดจึงโด่งดังทาให้เป็ นที่
ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
จึง มี การบูรณะวัดให้ส วยงาม ในปั จ จุบันโบสถ์มี สี
ชมพูสวยสดงดงาม
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จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีนบั ถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหาก
บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนาปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป
ในการบูชาขอพรตาพรานบุญ ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด สิ่ง
ที่ตอ้ งเตรียมหากมีการบนบานศาลกล่าวด้วย เหล้าขาว 1 ขวดและผ้าขาวม้า 1ผืน
*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้ จิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะ
วะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ
ชัยยะ สิรโิ ภคา นะมาสะโย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็ น
วัด ซึ่ ง มี ต านานเด็ ก วัด ที่ ช่ื อ ไอ้ไ ข่ เป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของชาว
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชค
ลาภ การทามาค้าขาย ทาให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัด
เจดียไ์ อ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะ
โชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไ ม่ แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปใน
ประเทศไทยแต่ สิ่ ง ที่ แ ปลก และเป็ น ที่ เ คารพศรัท ธา นับ ถื อ ของ
ชาวบ้านในละแวกนั้นและผูค้ นทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบ
ต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตงั้ วัดเจดียป์ ั จจุบนั นัน้ เมื่อก่อน
ได้มีหลวงปู่ ทวดซึ่งเป็ นเกจิอาจารย์ดงั สายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดิน
ธุดงค์อยู่บริเวณนัน้ ส่วนไอ้ไข่นนั้ เป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9-
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10 ขวบ เป็ นลูกศิษย์ซ่งึ ติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานที่ดงั กล่าวกลับพบว่ามีทรั พย์สมบัติ
และ ศาสนสถานที่สาคัญเป็ นจานวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดงั กล่าว
การบูชาไอ้ไข่
1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้ นะโม 3 จบ ตัง้ จิตอธิฐานบูชาขอได้ไหว้รบั
2. การแก้บน จุดธูป 1 ดอก เมื่อสาเร็จ กล่าวแก้บน แต่ต่อท้ายด้วย “ขอให้คาพูดหรือสิ่งที่รบั ปากไว้ได้หมด
จากกัน ไม่เป็ นพันธสัญญากัน ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป”
3. การถวายของปกติทไี่ ม่ใช่การแก้บน จุดธูป 3 ดอก ตัง้ นะโม 3 จบ
นาท่านเดินทางสู่ ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีท่ีพกั สวยๆ ร้านอาหารทะเล
สดๆ รวมถึงร้านคาเฟ่ รมิ ทะเลเก๋ๆ ทาให้อาเภอขนอม มักเป็ นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทย
และต่างชาติ ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากท่าเรือที่สามารถไปขึน้ เรือเพื่อไปเกาะสมุยได้ รวมถึงเป็ นที่เที่ยวที่
สงบ เหมาะแก่การมาพักผ่อน
หลังจากนัน้ นาท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้ า เดิมทีเป็ นเพียงพืน้ ที่ดินว่างเปล่า ของคุณอานนท์
โสมปาล์ม ต่อมาคุณอานนท์ก็ได้ปรับปรุง และตกแต่งพืน้ ที่ตรงนี ้ ให้มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามขึน้ จนกลายมา
เป็ น จุดชมวิวเนินเทวดา – เนินนางฟ้า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอาเภอขนอม ภายใน
พืน้ ที่ไ ด้จัดระเบียงชมวิวที่ส ามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้า คราม ที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบ
กว้างไกล

ค่า
พักที่

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (2)
ชลนภา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ อง

วัดสุชน – วัดเขาขุนพนม – ศาลหลักเมืองนคร - วัดมหาธาตุวรมหาวิหารสนามบินนครศรีธรรมราช - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง วั ด สุ ช น สั ก การะท้ า วเวสสุ ว รรณ
ความหมายของชื่ อ “ท้าวเวสสุวัณ ” นั้น เวส แปลว่า พ่อค้า
หมายถึง พ่อค้าอันมี ทรัพ ย์ อันได้แก่ ทองคา เนื่องจากท้าว
เวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) เคยมีอดีตชาติเป็ นพราหมณ์ เปิ ด
โรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ารวย และได้นาเงินทองบริจาคให้ผู้
ยากไร้ เมื่ อ เกิ ด ใหม่ จึ ง ได้ค รองเมื อ งวิ ส านะนคร ผู้ค นจึ ง
เรียกว่าเวสาวัณ ด้วยกุศลดังกล่าวจึงได้รบั พรจากพระพรหมให้
เป็ นอมตะไม่ ตาย และให้เ ป็ นเจ้าของทรัพ ย์สมบัติต่างๆ ทั่ว
แผ่นดิน ผูค้ นจึงนิยมจัดสร้าง หรือ จาหลักรู ปท้าวเวสสุวรรณ
(ท้าวเวสสุวณ
ั ) และเคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ วัดเขาขุนพนม เป็ นวัดที่มีความสาคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถา้ ที่มีกาแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมา
เช่นเดียวกับกาแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลาย
ครามจีน ในถา้ มีพระพุทธรู ปสาริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธ
บาทส าริด เชื่ อว่า เป็ นที่ประทับของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน ทรงมา
พ านัก และถื อ ศี ล ในถ้า แห่ ง นี ้ ด้า นหน้า วัด เป็ น ที่ ตั้ง ของบ่ น ้า ทิ พ ย์
โบราณเชื่อว่าเป็ นบ่อนา้ ศักสิทธิ์ ที่ถวายแด่พระเจ้าตากสินไว้ใช้ส่วน
พระองค์ โดยภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น อนุสาวรียพ์ ระเจ้าตาก
สินมหาราช ลักษณะของวัดมี ตั วก าแพงก่ อ อิฐ ถื อ ปูนและใบเสมา
เช่นเดียวกับกาแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลาย
ครามจี น ส่ ว นภายในถ้า ซึ่ ง อยู่ ด้า นบนและต้อ งเดิ น ขึ น้ บัน ไดไป
ประมาณ 250 ขัน้ นัน้ มีพระพุทธรูปสาริดประมาณ 30 องค์ และพระ
พุทธบาทสาริด กล่าวสาหรับประวัติวัดนี ้ มีการสันนิษฐานว่า น่าจะ
เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระเจ้าตากสินเสด็จหนี
มาผนวชจนสวรรคต) แต่บางท่านก็ว่าเป็ นที่พกั ผ่อนสาหรับเจ้าหญิงเกศิณีธิดาของเจ้านราสุรยิ วงศ์ เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ. 2312-2319
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กลางวัน

21.25 น.
22.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน (4)
จากนั้น นาท่านสักการะ ศาลหลั ก เมื อ งนคร สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมื อง
ให้พ ้น จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู ถ้ ึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย
ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บน
เสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบ
อย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทัง้ หมด 4 หลัง หลัง
กลางประดิ ษ ฐานศาลหลั ก เมื อ ง ออกแบบให้ มี
ลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถือเป็ นบริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาล
จตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสือ้ เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง
นาท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมี
ชื่อว่า“พระบรมธาตุ”ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสถาปณาวัดนีเ้ ป็ นพระ
อารามหลวงและได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ นวั ด มหาธาตุ
วรมหาวิหารจนมาถึงปั จจุบนั พระบรมธาตุเจดียซ์ ่ึง
ด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หาก
ใครมาที่นครศรีธรรมราชไม่ไ ด้ม าสักการะพระบรม
ธาตุท่ีวัดแห่งนีถ้ ือว่ามาไม่ถึง มีประเพณีดงั้ เดิม การ
แห่ผา้ ขึน้ ธาตุ ซึ่งผ้าที่นามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดียเ์ ปรียบเสมือนทากายวาจาใจให้
บริสทุ ธิ์ และยกผ้าขึน้ เหนือหัวเพื่อไม่ได้ดถู ูกเหยียดหยาม ให้มีศีลธรรมอยู่กบั เราเพื่อบังคับให้เราทาถูกต้อง
ตามศีลธรรม และคนใต้ถือว่าการห่มผ้าบูชาองค์พระธาตุเป็ นมงคงที่สงู สุดในชีวิต ประเพณีบญ
ุ เดือนสิบเพื่อ
ทาบุญให้กับบรรพบุรุษ มีขนมเทศกาลชื่อดังของภาคใต้ 5 อย่าง คือ ขนมลา, ขนมบ้า, ขนมดีซา, ขนมกง
และขนมพอ
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD 3187
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************************************
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ตารางเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

จานวน
ผู้ใหญ่/ท่าน (พักห้องคู่)
ทีน่ ่ัง

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
4-5 กุมภาพันธ์ 2565
8
5-6 กุมภาพันธ์ 2565
8
12-13 กุมภาพันธ์ 2565
8
13-14 กุมภาพันธ์ 2565
8
19-20 กุมภาพันธ์ 2565
8
26-27 กุมภาพันธ์ 2565
8
เดือน มีนาคม 2565
5-6 มีนาคม 2565
8
12-13 มีนาคม 2565
8
19-20 มีนาคม 2565
8
20-21 มีนาคม 2565
8
เดือน เมษายน 2665
2-3 เมษายน 2665
8
9-10 เมษายน 2665
8
16-17 เมษายน 2665
8
23-24 เมษายน 2665
8
30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2665
8

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

7,900.8,900.7,900.8,900.8,900.8,900.-

1,000.1,000.1,000.1,000.1,000.1,000.-

7,900.8,900.8,900.8,900.-

1,000.1,000.1,000.1,000.-

7,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

1,000.1,000.1,000.1,000.1,000.-

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านั้น *
เนื่องจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost) หลังจากจองทีน่ ่ังแล้วจะต้องทาการซือ้ ภายใน 24
ชั่วโมง ตั๋วทีซ่ อื้ แล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึง ถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียง
เสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเที่ยวคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิ่ม
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 นา้ หนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน้าหนัก495 บาท /20 กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวัติ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของ
สายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ ว ท่านละ 200 บาท

เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
่ ่ ัง
1. ผู้เดินทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองทีน
2. ผู้เดินทางต้องชาระเงิน ค่าบริการส่ว นที่เ หลื อทั้ง หมดก่อ นวั นเดิ น ทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี ผูเ้ ดินทางไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถือว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาท าการของทางบริษั ท ดังนี ้ วัน
จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดัง กล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
29/44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296 Email: sales@riothai.co.th เว๊ปไซต์: www.riothaitravel.com

ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307

เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีผเู ้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ท่ีลูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าระแล้วทัง้ หมด
เงือ่ นไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นสี ้ าหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
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