กำหนดกำรเดินทำง: กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2564
( กรุป๊ กำรันตีออก 8 ท่ำนขึ้ นไป !!)

วันแรก

กรุงเทพฯ – จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ช

21.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ และอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

21.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีฯ โดยรถตู ้ VIP (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง

นครศรีธรรมรำช - วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร – ศำลหลักเมือง
สวนสำธำรณะศรีธรรมโศกรำช – ตลำดหน้ำพระธำตุ (ถนนคนเดินเมืองคอน)

ช

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) Set Box

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “วัด พระมหำธำตุ ว รมหำวิ ห ำร” วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เป็ น
โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมี
พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้ า) พระบรมธาตุเจดีย์
เป็ นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้ านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้ วยทองคาแท้ ปั จจุบันกรม
ศิ ล ปากรได้ ป ระกาศจดทะเบี ย นวั ด พระ
มหาธาตุ เป็ นโบราณสถาน นับ เป็ นปู ช นี ย
สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นา
ท่ า น สั ก การะขอพ รเพื่ อเป็ น สิ ริ ม งค ล
จ า ก นั้ น น า ท่ า น แ ว ะ สั ก ก า ร ะ
“ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช” เพื่อสิริ
มงคลแห่ งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่
ถน น ราช ด าเนิ น พื้ น ที่ ทั้ งห ม ด 2 ไร่
ประกอบด้ วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็ นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่ง ได้ รับการออกแบบ
ให้ มีลักษณะคล้ ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าถือ
เป็ นบริวารสี่ทศิ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”

เที่ยง

รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ร้ำนอำหำร (2)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะศรีธรรมโศกรำช” เป็ นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์
พระเจ้ าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็ นกษัตริย์ท่เี คยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีก ทั้งมีเสาชิงช้ า ใช้
ประกอบพิ ธีโล้ ชิงช้ าในงานประเพณี มหาสงกรานต์แห่ นางดาน สวนสาธารณะแห่ งนี้ จึงเป็ น
สถานที่จัดงานสาคัญต่างๆ และเป็ นสถานที่พักผ่อนออกกาลังกายของคนในเมืองนครอีกด้ วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ตลำดหน้ำพระธำตุ ” หรือ "หลาดหน้ าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อน
ยุค ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่ งกายของพ่ อค้ าแม่ ค้า รวมถึงการตกแต่ งร้ านค้ า การตกแต่ งสถานที่
สไตล์ย้อนยุค ขอบอกว่ าได้ กลิ่นไอของเมืองเก่าและมีเสน่ ห์ของความโบราณเมืองคอน โดย
(ตลาดแห่งนี้เปิ ดทุกวันเสาร) มีสินค้ าพื้นเมือง รวมถึงอาหารการกินของภาคใต้

เย็น

อิสระอำหำรเย็น เพือ่ ให้ท่ำนได้เดินเล่นตลำดตำมอัธยำศัย
ทีพ่ ัก “ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช” ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันทีส่ ำม

ถ่ำยรูปกับกำแพงเมืองเก่ำ - หมู่บำ้ นคีรีวง – เติมคำเฟอีน ณ ร้ำนกำแฟ บ้ำน
เล็กกลำงหุบเขำ – สักกำระขอพรวัดธำตุนอ้ ย

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั (3)

จากนั้ น น าท่ า นไปถ่ า ยรู ป “ก ำแพงเมื อ งเก่ ำ ” เป็ นก าแพงเมื อ งที่ เ คยปกป้ องเมื อ ง
นครศรีธรรมราชจากข้ าศึก เป็ นโบราณสถานที่เก่าแก่และสาคัญของเมืองนคร มีท่ตี ้ังอยู่หลาย
จุดด้ วยกันแต่ท่เี หลือให้ ชม คือ “กาแพงเมืองด้ านทิศเหนือ” อยู่ริมคลองหน้ าเมือง กาแพง

เมืองนครศรีธรรมราช เป็ นเครื่องแสดงถึ งความเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์
อันยาวนาน อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ. ลานสกา
นาท่านไปชม “หมู่บำ้ นคีรีวง” การสัมผัส
วิ ถี ชี วิ ต แบบชนบท พร้ อมบรรยากาศ
หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา สามารถนั่งชิลๆ
ฟังเสียงน้า ผ่านแก่งหินต่างๆ เลยทาให้
ที่น่กี ลายเป็ นชุมชนต้ นแบบในการจัดการ
ธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จนได้ รับ รางวัล
ย อ ด เยี่ ย ม อุ ต ส าห ก รร ม ท่ อ งเที่ ย ว
( Thailand Tourism Awards ) อิสระให้
ท่านได้ สูดอากาศสดชื่น และถ่ายรูปวิวสวยๆ
เที่ยง

อิสระอำหำรเที่ยง ณ บ้ำนเล็กกลำงหุบเขำ
จากนั้นนาท่านไปร้ านกาแฟ “ณ บ้ำนเล็กกลำงหุบเขำ” (Little House in the Valley) ซึ่งห่าง
จากหมู่ บ้ านคี รี ว งไม่ ม าก ร้ า นกาแฟสไตล์ ล อฟท์ ผสมแนวบ้ านสวน บรรยากาศสบายๆ
ด้ านหลังของร้ านจะเป็ นที่น่ังชมวิวภูเขามุมมองแบบ 180 องศา ด้ านล่างก็เป็ นธารนา้ ไหลเย็น
ไฮไลท์!! ของที่น่ีกค็ ือ ที่น่ังเป็ นเปลนอนบนความสูง 15 เมตร ยื่นออกมานอกตัวร้ าน ได้ เห็น
วิวสวยๆ ของธรรมชาติท่ใี ครมาก็คอนเฟิ ร์มว่าไม่ผิดหวัง!

หากใครมาในช่ วงหน้ าฝน หรือหน้ า หนาว ก็คงได้ เห็น วิวหมอกสวยๆอีกด้ วย ภายในร้ านมี
บริการเครื่องดื่ม และของหวานให้ ท่านเลือกทานได้ ตามอัธยาศัย ( ราคาเครื่องดื่ม และของ
หวานไม่รวมในรายการทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดินทางไปสักการะขอพร “วัดธำตุนอ้ ย” หรือวัด
พระธาตุน้อย ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็ นการจาลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่ง
ย่อส่วนให้ เล็กลง เป็ นเจดีย์ทรงศรีลังกา ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และสรีระ
สังขารของพ่อท่านคล้ าย อีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ประดิษฐานอยู่
องค์สีทองขนาดใหญ่ และรูปหล่อของพ่อท่านคล้ ายขนาดใหญ่ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชือ่
ว่าเป็ นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสือ่ มใส ศรัทธาเป็ นอย่างยิ่ง”

เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (4)
ทีพ่ ัก “ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช” ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันทีส่ ี่

พำท่ำนไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย”์ วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ำยรูปชิคๆร้ำน
Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขำพรำยดำ – แวะถ่ำยรูปจุด
ชมวิวเนินนำงฟ้ ำและเนินเทวดำ – แวะซื้ อฝำก - กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (5)
นาท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย”์ หรือรูจ้ กั กันในชือ่ ของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ท่ี ตาบลฉลอง
อาเภอสิชล ตานานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่
ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่าง รูปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ
9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่สี ถิตย์อยู่ ณ วัดแห่ง
นี้เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้ านตั้งแต่ในละแวกใกล้ วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้
จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้ าขาย

“ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ต้งั วัดเจดีย์ปัจจุ บันนั้นเมื่อก่อนได้ มี หลวงปู่ ทวดซึ่งเป็ น
เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ ได้ มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ ไข่น้นั เป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็ นลูก
ศิษย์ซ่งึ ติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สาคัญเป็ นจานวน
มาก ซึ่งได้ ให้ ไอ้ ไข่ สิงสถิตเฝ้ าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้ าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้
ตั้งแต่น้นั มาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน”

จากนั้นนาท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ ราคาหลักร้ อย กับวิวหลักล้ าน ที่คุณมาแล้ วจะต้ อง
ร้ องว๊าววว" คาเฟ่ แห่ งนี้ให้ บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลาย
เมนู มีท้งั โซนในห้ องแอร์ และโซนรับลมด้ านนอก บรรยากาศเบื้องหน้ าเป็ นวิวทะเลแบบ 360
องศา พื้นที่กว้ างขวาง มีมุมให้ น่งั เล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ
เที่ยง

อิสระอำหำรเที่ยง ณ ร้ำน Moon Cafe & Roti
จากนั้ น น าท่ า นไปชม “ถนนเลี ย บชำยทะเล เขำพลำยด ำ – อ่ ำ วท้อ งหยี ” ถนนเลี ย บ
ชายทะเล ที่ส วยงามมากที่สุด แห่ งหนึ่ งของ
ไทย เป็ นจุ ดชมวิวและเส้ น ทางขับ รถเที่ยวที่
แส น โรแ ม น ติ ก เป็ น ถ น น ส ายอ นุ รั ก ษ์
ธรรม ชาติ ตล อด เส้ น ท างจะมี กวางป่ า
(กวางม้ า) ที่อ าศั ยอยู่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 100 ตั ว
ปรากฏตั ว ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ช่ื น ชมความ
น่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงาม มองไปได้ ไกลถึ ง เกาะสมุ ย และ
เกาะพงัน ยิ่ งช่ วงเวลาที่พ ระอาทิตย์ลั บ ขอบ
ฟ้ า แสงสีส้มบรรจบกับนา้ ทะเล ยิ่งโรแมนติก
จากนั้ น น าท่ า นไปชมวิว สวยๆ “ชมวิ ว เนิ น
นำงฟ้ ำและเนิน เทวดำ” ขึ้นไปยืนบนจุดชม
วิวเนิ นนางฟ้ าเนิ น เทวดา ทาให้ เรามองเห็น
ชายหาดสีขาว ท้ องฟ้ า และทะเล ในมุมกว้ าง
สุดลูกหู ลูกตา เป็ นวิวทิวทัศน์ท่ีส วยงามมากๆ จากนั้นนาท่านไป “แวะซื้ อของฝำก” ก่อน
กลับ กรุงเทพฯ ของฝากขึ้น ชื่อของเมือ งคอน อาทิ ขนมเปี๊ ยะไส้ ถั่ ว ทุเรีย นกวน กะปิ หวาน
อาหารทะเลตากแห้ ง ฯลฯ

เย็น

แวะรับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (6)

16.00 น.

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู ้ VIP (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 9 ชัว่ โมง)

23.00 น.

นำทุกท่ำนเดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ...
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ งกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตรำค่ำบริกำร : กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2564
ผูใ้ หญ่

กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 11 - 14 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 12 - 15 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 18 - 22 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 19 - 23 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 25 - 28กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 64
วันที่ 04 – 07 มีนำคม 64
วันที่ 05 – 08 มีนำคม 64
วันที่ 11 – 14 มีนำคม 64
วันที่ 12 – 15 มีนำคม 64
วันที่ 18 – 21 มีนำคม 64
วันที่ 19 – 22 มีนำคม 64
วันที่ 25 – 28 มีนำคม 64
วันที่ 26 – 29 มีนำคม 64
วันที่ 01 – 04 เมษำยน 64
วันที่ 02 – 05 เมษำยน 64
วันที่ 03 – 06 เมษำยน 64
วันที่ 08 – 11 เมษำยน 64
วันที่ 09 – 12 เมษำยน 64
วันที่ 10 – 13 เมษำยน 64
วันที่ 11 – 14 เมษำยน 64

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

ห้องละ 2-3
ท่ำน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง

6,900.6,900.6,500.6,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,900.7,900.7,900.-

6,900.6,900.6,500.6,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,900.7,900.7,900.-

6,900.6,900.6,500.6,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,900.7,900.7,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,900
1,900
1,900

วันที่ 12 – 15 เมษำยน 64
วันที่ 13 – 16 เมษำยน 64
วันที่ 14 – 17 เมษำยน 64
วันที่ 15 – 18 เมษำยน 64
วันที่ 22 – 25 เมษำยน 64
วันที่ 23 – 26 เมษำยน 64
วันที่ 29 เม.ย. – 02 พ.ค. 64
วันที่ 30 เม.ย. – 03 พ.ค. 64
วันที่ 01 – 04 พฤษภำคม 64
วันที่ 02 – 05 พฤษภำคม 64
วันที่ 13 – 16 พฤษภำคม 64
วันที่ 14 – 07 พฤษภำคม 64
วันที่ 20 – 23 พฤษภำคม 64
วันที่ 21 – 24 พฤษภำคม 64
วันที่ 27 – 30 พฤษภำคม 64
วันที่ 28 – 31 พฤษภำคม 64

7,900.7,900.7,900.7,900.6,500.6,500.6,900.7,500.7,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.-

7,900.7,900.7,900.7,900.6,500.6,500.6,900.7,500.7,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.-

7,900.7,900.7,900.7,900.6,500.6,500.6,900.7,500.7,500.6,900.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.6,500.-

อัตรำนี้ รวม
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน + ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
✓ ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

1,900
1,900
1,900
1,900
1,500
1,500
1,500
1,900
1,900
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

อัตรำนี้ ไม่รวม
✓ ค่ำทิปไกด์ 300 บำท / คน / ทริป
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ ป การัน ตีออกที่ 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับ ขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัส ปรับ อากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมที่พั ก ,ค่ าอาหาร , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ ามั ด จ าตั๋ วเครื่อ งบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ าวีซ่ า , ค่ าโรงแรมที่พั ก , ค่ าธรรมเนี ยมเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดินทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมำยเหตุ
 กรุณ าตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่ านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดิน ทาง ท าให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับ ผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

