
   

 
CODE: ITH01หลบเมอืงคอน ขอพร ไอไ้ข ่นครศรธีรรมราช2วนั 1คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไหวพ้ระขอพร วดัมหาธาต ุสายมไูมพ่ลาด ขอพร “ไอไ้ข”่ 
“เสรมิดวงรวยตลอดปี” 

ราคาเร ิ/มตน้ 4,888 บาทเดนิทางสงิหาคม-ธนัวาคม 63 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สู ่ทา่

อากาศยานนครศรธีรรมราชนํ Bาหนกักระเป๋าไป-กลบั 7KG  
ปลายฝนตน้หนาวไปสดูอากาศบรสิทุธ ์ที�นครศรธีรรมราช ชมความงดงามของธรรมชาตทิี�

สมบรูณ์ไมแ่พท้ี�ใดในประเทศไทย พรอ้มเที�ยวชมประวตัศิาสตร ์ไหวพ้ระทําบญุ ขอพรวดัดงั 
วนัที/ รายละเอยีดทอ่งเที/ยว 

1 พรอ้มกนัที/ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAIR ASIA ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร–ศาลหลกัเมอืง - วดัธาตนุอ้ย– 
D' Endless Dell Café�เที/ยง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น 

2 วดัเจดยีไ์อไ้ข–่วดันางพระยา–รา้นของฝาก–ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช–ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืง�อาหารเชา้,เที/ยง 

 
 

หลบเมอืงคอน ขอพร ไอไ้ข ่2วนั 1คนื 
 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่

6 - 7 สงิหาคม 63 4,888

13 - 14 สงิหาคม 63 4,888

20 - 21 สงิหาคม 63 4,888

27 - 28 สงิหาคม 63 4,888

3 - 4 กนัยายน 63 4,888

10 - 11 กนัยายน 63 4,888

17 - 18 กนัยายน 63 4,888

24 - 25 กนัยายน 63 4,888

1 - 2 ตลุาคม 63 5,888

8 - 9 ตลุาคม 63 5,888

15 - 16 ตลุาคม 63 5,888

22 - 23 ตลุาคม 63 6,888

29 - 30 ตลุาคม 63 4,888

5 - 6 พฤศจกิายน 63 4,888

12 -13 พฤศจกิายน 63 4,888

19 -20 พฤศจกิายน 63 4,888

26 - 27 พฤศจกิายน 63 4,888

3 - 4 ธนัวาคม 63 5,888

10 - 11 ธนัวาคม 63 6,888

17 - 18 ธนัวาคม 63 5,888

24 - 25 ธนัวาคม 63 5,888

ไฟลท์บนิ 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 1 สงิหาคม 
Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 
Return:       NST – DMK     FD3187     16:30 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม 
Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 
Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครื�องดื�มบนเครื�อง

วนัแรก         ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช 
วดัธาตนุอ้ย – D' Endless Dell Café  
 

05.00 น. พรอ้มกันที�จุดนัดหมาย 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
สะดวก 

06.50 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช
08.05น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช

จากนั0นนําทา่นขึ0นรถตูป้รับอาการ
พระอารามหลวงชั 0นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ2ส ิทธิ2ที�เคารพนับถือของชาวเมือง
นครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชนทั 0งหลาย สญัลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี0ที�รูจั้กกัน

 

ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2 – 6ปี 
พกัเด ี/ยว

คนเดยีว เพิ/ม
4,888  

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(อาย ุ0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

5,888 1

5,888 1

5,888 1

6,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

4,888 1

5,888 1

6,888 1

5,888 1

5,888 1
 
 

สงิหาคม – 25 ตลุาคม 2563 
NST     FD3188     06:50 – 08:05 
DMK     FD3187     16:30 – 17:45  

ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 
NST     FD3188     06:50 – 08:05 
DMK     FD3187     18.35 – 19.50   

บนเครื�องและที�นั�งบนเครื�องเป็นไปตามที�สายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร์
 

ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง 
D' Endless Dell Café  �อาหารเที/ยง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น  

พรอ้มกันที�จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ช ัBน 3ผู ้โดยสารขาออกในประเทศ   
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

จงัหวดันครศรธีรรมราชโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
ากาศยานนครศรธีรรมราชรับสมัภาระไกดถ์อืป้ายตอ้นรับรอทกุทา่นบรเิวณทางออก 

จากนั0นนําทา่นขึ0นรถตูป้รับอาการ VIP เดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  
พระอารามหลวงชั 0นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ2ส ิทธิ2ที�เคารพนับถือของชาวเมือง
นครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชนทั 0งหลาย สญัลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี0ที�รูจั้กกัน

 

พกัเดี/ยว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิ/ม 

ที/น ั/ง 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 

1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 
1,500 15 

เป็นไปตามที�สายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ศาลหลกัเมอืง –  

ผู ้โดยสารขาออกในประเทศ   
เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

แอรเ์อเชยี เที/ยวบนิที/FD3188      
ไกดถ์อืป้ายตอ้นรับรอทกุทา่นบรเิวณทางออก  

วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วัดพระบรมธาต ุ
พระอารามหลวงชั 0นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ2ส ิทธิ2ที�เคารพนับถือของชาวเมือง
นครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชนทั 0งหลาย สญัลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี0ที�รูจั้กกัน



   

แพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ที�บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรม
แบบลา้นนา ทรงระฆงัควํ�า มจีดุเดน่ที�ยอดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองคําแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึ�งขององค์
พระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไมม่เีงาทอดลงพื0นไมว่่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึ�งยังไมม่ี
ใครหาคําตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี0เอง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND ที�หา้มพลาด นอกจากนี0
ยังมสี ิ�งศักดิ2สทิธิ2 สําหรับผูท้ี�ตอ้งการมบีุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะหรอื 
พระแอดประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรื�องสุขภาพและความ
เจ็บป่วย เชื�อกันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื�อย ปวด
เอว ปวดหลัง และการขอบุตร เชื�อกันว่าท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ี�มบีุตรยาก (ความเชื�อส่วน
บคุคล) จากนั0นเดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนครที�มชี ื�อเสยีงและมคีนรูจั้กมากที�สุดในประเทศไทย เนื�อง
ดว้ยประวัตกิารสรา้งนั0นเกี�ยวพันกับสิ�งศักดิ2สทิธิ2ที�ไมเ่ป็นสองรองใครในประเทศนี0คอื “จตุคามรามเทพ” 
ซึ�งการจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเปี�ยมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิ2สทิธิ2ในทกุกระบวนการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที/ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั(มืBอที/ 1) 
เมนขูนมจนีเลื/องชื/อแหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย เดนิทางถงึ วดัธาตุนอ้ย หรอื วดัพระธาตุนอ้ย ตั 0งขึ0นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคลา้ย (พระ
ครูพศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี�ชาวใตเ้ลื�อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ�งรูปหนึ�ง ซึ�งศษิยย์านุศษิยแ์ละ
ประชาชน ที�เคารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื�อถอืถงึความศักดิ2สทิธิ2ของวาจา พูดอย่างไรเป็น
อยา่งนั0น ทา่นมกัจะใหพ้รกบัทกุคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อท่านคลา้ย วาจาสทิธิ2 ไดช้ื�อว่าเป็นเทวดา
เมอืงคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื�อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ�ง จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่
D'Endless Dell Caféคา่เฟ่ที�มกีารออกแบบคอ่นขา้งแปลกตาสําหรับเมอืงนครมากๆ เป็นการคมุโทนสี
ขาว-ดํา สไตลโ์มเดริน์-ลอฟทเ์ราสามารถขึ0นไปถ่ายรูปบนเนนิเขาที�อยูใ่นบรเิวณรา้นไดด้ว้ย ววิจากตรง
นั0นสวยงามมากๆ จะมองเห็นสายนํ0าตกบนหนา้ผาของภเูขาฝั�งตรงขา้มสําหรับอาหารและเครื�องดื�มที�นี�มี
ครบ กาแฟที�นี�เด็ดมาก บารสิตา้คอ่นขา้งละเอยีดออ่นกบัการทํา แนะนําใหล้องทาน "กาแฟผลไม"้ ดเูด็ด
จรงิๆ 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น �รบัประทานอาหารเย็น(มืBอที/ 2) 
 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ที/พกัแรม 
 

ที/พกั: เดอะพคีบตูคิหรอืเทยีบเทา่ 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที/สองวดัเจดยีไ์อไ้ข–่ วดันางพระยา – รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง�เชา้, เที/ยง (อาหารพืBนเมอืง) 

 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มืBอที/ 3) 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่(ตาไข่) จากเรื�องราวที�รํ�าลือถงึความศักดิ2สทิธิ2 ที�เมื�อขออะไรก็ได ้

สมหวังทุกอยา่ง “ไอไ้ข”่รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั 0งอยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์
สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ที�เชื�อกันว่าเป็นวญิญาณศักดิ2สทิธิ2ที�สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี0จาก
ศรัทธาที�เชื�อกนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี
ลาภในการเสี�ยงดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซื0อของ หรอืทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ
หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิ�งของที�ผูเ้ลื�อมใสศรัทธานํามาแก ้
บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติKก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณที�ใหจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัด
กองสูงเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที�มตี่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิ2จากผูท้ี�มาขอแลว้
ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั�งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจํานวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค
ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอธัยาศัย ( ความเชื�อสว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมื�อสําเร็จใหแ้กบ้น
ดว้ยของที�นํามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเท่านั0น    ของที�ชอบ : ขนมเปีK ยะ, นํ0าแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, 
ไกป่นูปั0น, หนังสติKก, ประทัด 
นําท่านเดนิทางสู่ วดันางพระยาตั 0งอยูท่ี�ตําบลปากนคร อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัติ
ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตั 0งอยู่ร ิมแม่นํ0 าปากนคร ที�ต่อเชื�อมระหว่างทะเลกับเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นแม่นํ0 าสายสําคัญทั 0งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์
นครศรธีรรมราชสกัการะเทพพระราหทูรงครฑุ หนึ�งเดยีวในภาคใต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

เที/ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั(มืBอที/ 4) 
 
บา่ย นําท่าน แวะซืBอของฝากของที/ระลกึตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนที�ท่านรัก เช่น เครื�องเงนิ เครื�องถม

เมืองนคร มีชื�อเสียงเป็นที�รู จั้กแพร่หลายมาตั 0งแต่อดีตและนับเป็นหนึ�งในบรรดาศิลปาชีพชั 0นสูง 
ผลติภัณฑเ์ครื�องถมนครไดรั้บความนยิมจนปัจจุบัน , มังคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอ
ทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซื0อของฝากตามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยาน
นครศรธีรรมราชเพื�อเตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทางกลับ 

16.30น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิTHAI AIRASIAเที/ยวบนิFD3187 
17.45น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   

(หมายเหต:ุกรุป๊เดนิทางกลบัต ัBงแต2่5ต.ค.เป็นตน้ไปเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงเวลา 19.50น.) 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 
Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50 

 

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

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชืBอโควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชื0อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดที�นั�งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง ื/อนไขการจอง 

 
เอกสารที/ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีBรวม 
• คา่ตั^วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ที�พัก 1คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที�ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที�ระบสํุาหรับนักทอ่งเที�ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
• เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที�

บรษัิททําไว ้ทั 0งนี0ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั�งซื0อประกนัสขุภาพเพิ�มได ้
จากบรษัิทประกนัทั�วไป 

 
 

 



   

อตัรานีBไมร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที�นอกเหนื�อยจากรายการที�ระบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นที�ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

เงื/อนไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงื/อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั 0งแต ่30 วันขึ0นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0นจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันยดึเงนิ 50% จากยอดที�ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วัน ขอสงวนสทิธิ2ยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0นจรงิ เชน่ คา่มดัจําตั^วเครื�องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื�นๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครั 0งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารขั 0นตํ�า6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิ2ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที�ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั�งของเจา้หนา้ที�รัฐ และอื�นๆ ที�อยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ0นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ2ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 0งสิ0นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั0น 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั 0งนี0ข ึ0นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ0ามนัที�

ไมค่งที� การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้
• เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ2 ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 
 


