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สมัผสัชวีติสโลวไ์ลฟ์ หมูบ่า้นกลางหบุเขาที�อากาศด ีณ ครีวีง  
ขอพรพระแอดและไอไ้ข ่

พกัขนอม 1คนื เมอืงนคร 1คนื 
ราคาเดยีว 3,999 บาทเดนิทางวนัหยดุ กรกฎาคมและตลุาคม 63 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ั=น จดัผงัที�น ั�งแบบ New Normal 
 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1 พรอ้มกนัที�จดุนดัพบปัGมCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
นครศรธีรรมราช 

2 ขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด – แกรนดแ์คนยอน –อุโมงคต์น้ยาง - นาแมเ่ฒา่ 
�อาหารเชา้ / เที�ยง/เย็น 

3 วดัเจดยี ์ไหวไ้อไ้ข–่เมอืงนคร –ศาลหลกัเมอืง –วดัพระธาตนุครศรธีรรมราช -  
หลาดหนา้พระธาต ุ �อาหารเชา้ / เที�ยง 

4 หมูบ่า้นครีวีง - กรงุเทพฯ  
�อาหารเชา้ / เที�ยง 

 

เที�ยวเมอืงคอน...นครเมอืงชคินครศรธีรรมราช 4วนั 2คนื 



   

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRเป็นผูจ้ดัที�น ั�งเทา่น ั=น 

 
 

เที�ยวใตอุ้น่ใจ  “เที�ยวไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื=อโควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชื�อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดที&นั&งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก         จดุนดัพบปัGมCaltexงามวงศว์าน  
 
 

20.00 น. พรอ้มกนัที&จดุนัดหมาย ปัGม Caltex งามวงศว์านเจา้หนา้ที&บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชื=อในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ
ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

21.00 น. สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ชั&วโมง) อสิระให ้
ทกุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

 
วนัที�สองขนอม - สะพานไมอ้า่วเตล็ด – แกรนดแ์คนยอน – อโุมงคต์น้ยาง - นาแมเ่ฒา่ 
�เชา้, เที�ยง,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราชแวะจดุพักรถทําธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย  
 �รบัประทานอาหารเชา้ (มื=อที� 1) 

นําทา่นเดนิทางสถานทแีรก สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ี&สรา้งยื&นลงทะเลเพื&อที&ท่าเรอืขึ�นลง
ของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ&งจุดท่องเที&ยวที&มี
นักท่องเที&ยวนยิมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่นหลังจากนั�นนําท่านไปถ่ายรูปสุดชคิๆใครๆก็ไม่พลาด
เชค็อนิที&นี& ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พื�นที&บรเิวณนี�มลีักษณะเป็นลานหนิปนูและดนิสขีาว ที&มแีท่งหนิ
รปูรา่งแปลกตาที&เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตติั&งตระหงา่นขึ�นมาโดดเดน่กลางแอง่นํ�าสเีขยีวมรกตกลายเป็น
ภาพที&แปลกตาและดงึดดูนักทอ่งเที&ยวใหต้อ้งมาถา่ยรปูสวยๆ กนั 

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี�ยว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิ�ม ที�น ั�ง 

24-27กรกฎาคม 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 3,999 1,500 
30 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 30 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั (มื=อที� 2)Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 
บา่ย นําทา่นเดนิทางจดุเชค็อนิอโุมงคต์น้ยาง เป็นทางเขา้ถํ�าเขาวังทอง โลเคชนัสวนยางที&ปลูกเรยีงรายกัน

หลายไร ่กิ&งใบของตน้ยางโนม้เขา้หากนัทําใหถ้นนดมูมีติ ิสวยสายธรรมชาตชิอบแน่นอน จากนั�นเดนิทาง
สู่ นาแม่เฒ่า นครศรฯีเป็นแหล่งท่องเที&ยวแนวเกษตรที&พัฒนาพื�นที&การเกษตรกรรมทําเป็นแหล่ง
ทอ่งเที&ยวที&น่าสนใจและสวยงาม มมีมุถา่ยรปูสวยๆมากมายจากน ั=นนําทา่นเช็คอนิเขา้ที�พกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เย็น�รบัประทานอาหารเย็น (มื=อที� 3)Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 
ที�พกั: โรงแรมอนาวลิลา่ ตงัเก รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื&อโรงแรมที&ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัที�สามวดัเจดยี ์ไหวไ้อไ้ข ่– เมอืงนคร – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระธาตนุครศรธีรรมราช –  
หลาดหนา้พระธาต ุ �เชา้, เที�ยง 

 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้(มื=อที� 4) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข(่ตาไข)่ จากเรื&องราวที&รํ&าลอืถงึ

ความศักดิKสทิธิK ที&เมื&อขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอยา่ง “ไอไ้ข”่รูป
ไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั �งอยูใ่นศาลา
ในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ที&เชื&อกันว่า
เป็นวญิญาณศักดิKสทิธิKที&สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี�จากศรัทธาที&เชื&อ
กนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน
บานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสี&ยงดวงเล่นพนัน หรอื
ขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซื�อของ หรือทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า 
หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัด
เจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิ&งของที&ผูเ้ลื&อมใสศรัทธานํามาแกบ้น เชน่ รูป
ไกช่น ชดุทหาร หนังสติQก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณที&
ใหจ้ดุประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขายอ่มๆ บง่บอกถงึ



   

แรงศรัทธาที&มีต่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิKจากผูท้ี&มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวันผูค้นต่าง
หลั&งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจํานวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไม ้
สลักไอไ้ข ่ตามอธัยาศัย ( ความเชื&อสว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมื&อสําเร็จใหแ้กบ้น
ดว้ยของที&นํามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเท่านั�น    ของที&ชอบ : ขนมเปีQ ยะ, นํ�าแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, 
ไกป่นูปั�น, หนังสติQก, ประทัด 

เที�ยง  �รบัประทานอาหารกลางวนั (มื=อที� 5)Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันต่อ นําท่านสักการะสิ&งศักดิKส ิทธิK คู่บา้นคู่เมืองกัน 

ศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราช ตั �งอยูใ่นอําเภอเมอืง บรเิวณทศิเหนอืของ สนามหนา้เมอืง ออกแบบ
ใหม้ีลักษณะ คลา้ยศิลปะศรีว ิชัย เรียกว่าทรงเหมราชหลังจากนั�นเดินทางสู่วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิารหรอื ที&ชาวนครเรยีกว่า วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานสถานที&ศักดิKสทิธิK และเป็นมิ&งขวัญ
ชาวเมอืงนครศรธีรรมราช  พระบรมธาตุเจดยี ์เป็นที&บรรจุ พระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบัน
กรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถานที&สําคัญที&สดุ
แหง่หนึ&งของภาคใต ้ซึ&งตอนนี�กําลังเขา้สูก่ารพจิารณาใหเ้ป็นมรดกโลกอยูด่ว้ย ในวัดพระธาต ุยงัม ีพระ
แอด-พระพวยหรอืชาวบา้นเรยีกกันว่า “พระปวด-หาย”ขอลูกได ้หายเจ็บป่วย ซึ&งประดษิฐานอยูใ่น 
“วหิารพระมหากัจจายนะ (พระแอด)” “พระแอด” เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้น
สมบรูณ์ ใบหนา้ยิ�มแยม้มเีมตตา เป็นที&เคารพศรัทธาของผูค้นในแถบนั�น ซึ&งนยิมมากราบไหวเ้พื&อขอพร
ในเรื&องของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชื&อกันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บ
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื&อย ปวดเอว ปวดหลังหากเสร็จจากการสกัการะพระธาตุ ไหวพ้ระขอพรพระ
แอด เรยีบรอ้ยแลว้ แถวบรเิวณวัดยังมตีลาดตอนเย็น ที&ชาวนครเรยีกว่า หลาดหนา้พระธาตซุ ึ&งก็คอื 
ตลาดหนา้วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื ถนนคนเดนิหนา้วัดพระมหาธาตุฯ ที&อําเภอเมอืง จังหวัด
นครศรธีรรมราชนั&นเอง มื=อเย็นอสิระตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ที�พกัแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�พกั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื&อโรงแรมที&ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัที�ส ี�หมูบ่า้นครีวีง - กรงุเทพฯ 
�เชา้, เที�ยง  

 
เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื=อที� 6) 

นําท่านออกเดนิทางสู่หมู่บา้นที�อากาศดทีี�สุดในประเทศไทยหมู่บา้นครีวีงธรรมชาตทิี&แสนสงบ 
ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นที&เรยีบงา่ยและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แกท่ี&อพยพ
ไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง เดมิชุมชนนี�มชี ื&อว่า "บา้นขุนนํ�า" เพราะตั �งอยู่ใกลต้น้นํ�าจากยอดเขาหลวง 
ตอ่มาเปลี&ยนเป็นชื&อ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมูบ่า้นซึ&งอยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา เสน่หข์องบา้นครีวีง นั&น
คอืความสงบและความเงยีบ การสัมผัสวถิชีวีติแบบชนบท อิ&มไปกับบรรยากาศหมู่บา้นกลางหุบเขา ฟัง
เสยีงนํ�าไหล ผา่นแกง่หนิตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแมนํ่�าสายเล็ก ๆ ผา่นกลางหมูบ่า้น 
สะพานขา้มแมนํ่�าบา้นครีวีง สะพานขา้มแมนํ่�ากอ่นเขา้หมูบ่า้นครีวีง  ซึ&งกลายเป็นที& Check Point  แวะ 
Check In และโพสตท์า่ถา่ยรูปที&สําคัญจุดแรกสําหรับทรปิครีวีงไปแลว้  ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา  สายนํ�า  



   

ไอหมอกฝน  และสะพานปนูขา้ม
คลองท่าดี  ซึ&งเป็นจุดที&คลอง
สามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  
คลองปง  คลองท่าหา  และ
คลองท่าชาย  ภาพตรงหนา้สุด
แสนโรมแมนติกหมู่บา้นคีรีวง 
หมู่บา้นเล็กเก่าแก่กว่า 300 ปีที&
ซอ่นตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาราย
ลอ้มดว้ยป่าไมแ้ละธรรมชาตอิัน
อุดมสมบูรณ์  ชาวบา้นยังคง
ดําเนนิชวีติแบบเรยีบง่าย  เดมิที
เคยชื&อว่า  บา้นขุนนํ� า  เพราะ
ตั �งอยู่ใกลแ้หล่งตน้นํ�าของเขา
หลวง ต่อมาจงึเปลี&ยนชื&อเป็น ครีวีง  ซึ&งมคีวามหมายว่า  หมู่บา้นที&อยู่ในวงลอ้มของขุนเขา  นอกจาก
บรรยากาศรอบ ๆตัวหมู่บา้นที&สุดแสนจะคลาสสคิ  ดว้ยภูเขาลูกใหญ่เขียวขจีรายลอ้ม  อากาศแสน
บรสิุทธิK  และเย็นสบาย  ไมไ่กลจากหมู่บา้นยังมคีลองท่าด ี คลองขนาดใหญ่  แต่นํ�าไม่ลกึมาก  ไหล
ผา่น  ที&สําคัญคลองนี�นํ�าใส ไหลเย็น  เห็นตัวปลา 
หนานหนิท่าหา ลานสกา  แอ่งนํ�าตามธรรมชาตซิ ึ&งเกดิจากสายนํ�าจากเทือกเขาที&ไหลลงมาดา้นล่าง  
ประจวบกบัฝนตกที&ทําใหส้ายธารกลายเป็นแอง่ขนาดใหญ ่ มลีักษณะเป็นหนานหนิ  หรอืลานหนิแกรนติ  
บรเิวณรมิคลองทา่หา  รายลอ้มดว้ยสวนสมรม  กลายเป็นทวิทัศน์อันสวยงามในหมูบ่า้นครีวีง  เป็นพื�นที& 
ๆ เหมาะสําหรับการลงเลน่นํ�า  และเป็นสถานที&พักผอ่นหยอ่นใจ 
สะพานแขวนท่าหา กลายเป็นหนึ&ง Landmark ของหมูบ่า้นครีวีงไปแลว้  ที&ไมว่่าใครแวะมาเยี&ยมเยอืน
หมู่บา้นครีวีง  ก็ตอ้งเช็คอนิที&นี&กับสะพานแขวนลวดสลงิหนานหนิท่าหาซึ&งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บา้นครีวีง   
ตัวสะพานเป็นสะพานไมส้ั �น ๆ เชื&อระหวา่งสองฝั&งทา่หาเขา้ไวด้ว้ยกนัและยงัเป็นจุดเล่นนํ�าที&ฮ็อตฮติที&สดุ
อกีดว้ย 

เที�ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั (มื=อที� 7)Set โตะ๊ 6-8 ทา่น 
บา่ย เดนิทางกลับกรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชั&วโมง) 
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิRเป็นผูจ้ดัที�น ั�งเทา่น ั=น โดยจดัสรรที�น ั�ง
ตามลําดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

ผงัที�น ั�งแบบ New Normal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื=อโควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชื�อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดที&นั&งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

เง ื�อนไขการจอง 

 
เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 
อตัราบรกิารนี=รวม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชั �น 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่นํ�ามนั 
• คา่ที&พัก 2คนื ตามโรงแรมที&ระบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที&ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที&ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที&ระบสํุาหรับนักทอ่งเที&ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% 
• เจา้หนา้ที&บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื&อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที&

บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั �งนี�ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที&มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 

 
อตัรานี=ไมร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที&นอกเหนื&อยจากรายการที&ระบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นที&ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท หรอืแลว้แตค่วามประทับใจ 
•  

เงื�อนไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที&เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่าํระเงนิคา่
มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

 
เงื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั �งแต ่30 วันขึ�นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที&เกดิขึ�นจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันยดึเงนิ 50% จากยอดที&ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที&เกดิขึ�นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วัน ขอสงวนสทิธิKยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที&เกดิขึ�นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที&เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่มดัจําตัiวเครื&องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื&นๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิKที&จะเปลี&ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื&อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที&เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที&ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั&งของเจา้หนา้ที&รัฐ และอื&นๆ ที&อยูน่อกเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ&มเตมิที&เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิKในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ�ามนัที&

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

สทิธิK ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

 


