รหัสทัวร B2B2000744
ทัวรนครศรีธรรมราช เที่ยว..ตามรอยพระบาทรัชกาลที่ ๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน
พระธาตุเมืองนคร – หอพระพุทธสิหิงค – บานหนังตะลุง – วัดธาตุนอย - หมูบานคีรีวงศ
สะพานแหงความสุข – วังเจาเมืองพัทลุง - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง
คอนโดรังนกปากพนัง – แหลมตะลุมพุก – วัดเจดีย - พระบรมธาตุไชยา

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ

วันที่เดินทาง
07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กุมภาพันธ, 27 กุมภาพันธ -01
มีนาคม 2563
05-08,12-15,19-22,26-29 มีนาคม 2563
03-06 (วันจักรี) เมษายน 2563
11-14(วันสงกรานต),12-14(วันสงกรานต) เมษายน 2563
16-19,23-26 เมษายน 2563
30 เมษายน-03 เมษายน 2563 (วันแรงงาน)
07-10,14-17,21-24,28-31 พฤษภาคม 2563

8,900.8,900.8,900.9,100.8,900.8,900.8,900.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
18.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน
วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตูปรับอากาศ
VIP 9 ที่นั่ง
บริ ก ารอาหารกล อ ง(1) ขนมป ง นํ้ า ผลไม พร อ มเครื่ อ งดื่ ม บนรถ และเชิ ญ ท า น
พักผอนยามคํ่าคืนบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง
พระธาตุเมืองนคร – พระแอด – พระพุทธสิหิงค – กําแพงเมืองเกา – บานหนังตะลุง
- วัดธาตุนอย - หมูบานคีรีวงศ
06.00 น. รุ ง อรุ ณ ตอนเช า ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ให ท า นทํ า ธุ ร ะส ว นตั ว และ บริ ก าร
อาหารเชา(2)ที่หองอาหารของโรงแรม
08.30 น. นํ า ท า นเดิ น ทางท อ งเที่ ย วในเมื อ ง นครศรี ธ รรมราช นํ า ท า นสู วั ด มหาพระธาตุ
วรมหาวิหาร นําทานกราบสักการะ พระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช ที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่อยูคูบานคูเมืองนครศรีธรรมราชมาชานาน หรือที่เรียกวา “พระธาตุทองคํา” คือ
ยอดพระเจดียที่บุดวยทองคํานั่นเอง จากนั้นนําทานสู วิหารพระกัจจายนะ มหาเถระ
หรือวิหารพระแอด ซึ่งผูคนสวนใหญนิยมมากราบไวขอพรเชนกัน หากสังเกตุจาก
รูปลักษณ ของทาน จะอวนทวม แตกตางจากพระพุทธรูปองคอื่นที่เคยเห็นมา เขา
เลาวา...มีพระศักดิ์สิทธิ์องคหนึ่ง ที่เชื่อกันวา ทานมีอภินิหารบันดาลลูกใหแกผูที่ไป
ขอที่ไมเหมือนใคร ชาวบานเชื่อวาหากใครปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง นําไมไปคํ้า
ยันที่ดานหลังองคพระ อาการปวดก็จะหายไปอยางนาอัศจรรย
10.00 น. นําทานชม หอพระพุทธสิหิงค ซึ่งเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของนครศรีธรรมราช
มี 3 องคในประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม และนครศรธรรมราช
10.30 น. นําทานชม กําแพงเมืองเกา กําแพงที่ปกปองเมืองนครศรีธรรมราชจากขาศึก ที่ถูก
บูรณะเปนอนุสรณ ให
ทานไดถายรูปตามอิสระ
11.00 น. เดินทางสู บานหนังตะลุง คุณลุงสุชาติ ศิลปนหนังตะลุงคนสําคัญของชาวนคร ผูซึ่ง
ไดรับรางวัลยอด
เยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประจําป 2539 ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน

โดยไดรับแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญจากพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย
เดช (รัชการที่ ๙) ที่ทรง
ขอบใจที่รักษาศิลปะการแกะหนังตะลุงเมื่อคราวแสดงหนังตะลุงถวาย และใหทาน
เลือกซื้อหนังตะลุงเปน
ของฝากของที่ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร ลิ้มรสขนมจีนเมืองคอน อรอยแบบวิถีใต
13.30 น. นําทานเดินทางสู อ.ชางกลาง นําทานสู วัดธาตุนอย กราบสักการะ พอทานคลาย
วาจาสิทธิ์ หรือ พระ
ครูพิศิษฐอรรถการ ตํานานศักดิ์สิทธิ์ไมเคยสูญสิ้นศรัทธา ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษยและ
ประชาชนที่เคารพนับ
ถือ ศรัทธาพอทานคลายไดเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอยางไรเปนอยาง
นั้น
15.30 น. นํ า ท านสู หมู บ า นคี รี ว งศ สัม ผั สหั ว ใจแห งการอนุ รั ก ษ ที่ น ายกย อ ง แห ง เทื อ กเขา
หลวง ที่ไดชื่อวา อากาศ
ดี ที่ สุ ด ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย ห มู บ า น ที่ ได รั บ ร า ง วั ล อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท อ ง เที่ ย ว
ไทย ป 2541 ประเภทเมืองและ
ชุมชน ตนแบบในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขา ปาไม
และสายนํ้า มีวิถีชีวิต
แบบชาวสวนอยู กั บ ธรรมชาติ พ รอ มจุ ด สาธิต การทํ าผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ขึ้ น ชื่ อและได รั บ
ความนิยม คือ ผามัดยอม
จากสีธรรมชาติ เชิญทานเลือกซื้อผลิตภัณผามัดยอมเปนของฝากของขวัญ
17.00 น. เดินทางกลับสูตัวเมือง นครศรีธรรมราช เขาสูที่พัก พักผอนจนถึงเวลานัดหมาย
18.00 น. บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร
19.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา เชิญทานพักผอนตาม
อิสระยามคํ่าคืน
ที่พัก โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สะพานแหงความสุข – วังเจาเมืองพัทลุง
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง - แหลมตะลุมพุก
07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม บริการอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานเดินทางสู จังหวัดพัทลุง
10.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพัทลุง นําทานชมทัศนียภาพของ ทะเลนอย บนสะพานเฉลิมพระ
เกี ยรติ 80 พรรษา 5 ธัน วาคม 2550 หรือ สะพานแหงความสุข ที่ไดชื่ อวาเป น
สะพานที่ ย าวที่สุด ของประเทศ เขาเล าว า...ที่นี่ เป น สะพานที่ เต็ มไปด วยพลังแห ง
ความสุข เพราะสองขางคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอันมบูรณและเรียบงาย
วิวสวยๆของทะเลสาบสุดลูกหูลูกตา วิถีชีวิตควายนํ้า และนกนานาพันธุ แคไดเห็น
และสู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์ ใ ห เต็ ม ปอด จะช ว ยฟอกความรู สึ ก ที่ เหนื่ อ ยล า ให แ ปร
เปลี่ยนเปนพลังแหงความสุข
10.30 น. เดินทางเขาสูตัวเมืองพัทลุง นําทานเที่ยวชม วังเจาเมืองพัทลุง “วังเกาวังใหม” เดิม
เปนที่พักอาศัยของเจาเมืองพัทลุง ปจจุบันยังเหลืออยูสวนหนึ่งคือ วังเกา สรางใน
สมัยของพระยาพัทลุง(นอย จันทโรจนวงศ) ตอมาไดตกทอดมาถึงลูกหลาน สวนวัง
ใหมสรางขึ้น พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษจักรวิชิตพิพิธภักดี(เนตร จันทโรจ
วงศ) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเปนเจาเมืองพัทลุงคนตอมา ปจจุบันวังนี้ทายาท
ตระกูล "จันทโรจวงศ" ไดมอบใหเปนสมบัติของชาติ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร
13.00 น. เดินทางสู อ.ปากพนัง
15.30 น. นําทานเขาชม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ ๙) พระราชทาน
โครงการเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยว ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ฟﻥนฟูระบบนิเวศวิทยา
ให ก ลั บ คื น สมดุ ล อี ก ครั้ ง เป น การขจั ด ป ญ หาความทุ ก ข ย ากของประชาชนอย า ง
ยั่งยืน นําทานชม ประตูระบายนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ ซึ่งเปนจุดเดนของโครงการ
ในการแกปญหานํ้าทวม นํ้าเค็ม และนํ้าแลง นําทานชม พระตําหนักประทับแรม ที่
เกิดจากความรวมมือของราษฎรที่สรางขึ้นเพื่อใหเปนที่ประทับทรงงาน
16.30 น. นําทานชม คอนโดรังนก ที่ปากพนัง แหลงอาศัยของนกนางแอนที่สรางเปนคอนโด
เพื่อใหนกนางแอนมาทํารัง แลวเก็บรังนกขาย สรางรายไดเปนอยางมาก
17.00 น. นํ าทานสู แหลมตะลุ ม พุก ให ทานได ย อนเหตุ ก ารณ ที่เกิ ด วาตภั ย ครั้ งใหญ เมื่อป
พ.ศ.2505 ในวัน นี้เป นจุด ทองเที่ย ว ให ทานไดชมบรรยากาศทองทะเลกวางไกล
พักผอนเดินเลนริมทะเล จนถึงเวลานัดหมาย

18.00 น.
19.00 น.
20.00 น.
ที่พัก

นําทานเดินทางกลับสู จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญทานพักผอนบนรถตามอิสระ
บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร
นําทานกลับเขาสูที่พัก พักผอนยามคํ่าคืน
โรงแรม @24 บูติกโฮเทล หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
นครศรีธรรมราช – ไอไขวัดเจดีย – สุราษฎรธานี – พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
07.00 น. รุงอรุณที่สดใสยามเชา บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. อําลาที่พัก เดินทางสู อ.สิชล
09.30 น. นําทานเขาสู วัดเจดีย วัดเกาแกและรกรางของนครศรีธรรมราช และไดมีการบูรณะ
ใหมเมื่อป 2500 และเปนที่ประดิษฐานของ “พอทาน” พระพุทธรูปเกาแกที่อยูมา
ตั้งแตยังปนวัดราง ภายในวัดยังมี ไอไขวัดเจดีย เขาเลาวา...วิญญาณเด็กอายุ9-10
ขวบที่ศัก ดิ์สิทธิ์ เมื่อเกือบ 200 ป เชื่ อกัน วา “ขอได ไหวรับ ” โดยเฉพาะโชคลาภ
และการคาขาย ทุกคนที่มา เพราะความเลื่อมใสอยางแทจริง จะเห็นไดวาในวัดเต็ม
ไปดวยสิ่งของที่ผูคนเอามาแกบน (รูปปﻥนไกชน ของเด็กเลน และการจุดประทัด) บง
บอกถึงแรงศรัทธาที่มีตอไอไข และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผูที่มาขอแลวไดรับ
10.00 น. นําทานเดินทางสู อ.ไชยา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร
13.00 น. นําทานกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศั กดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎรธานี พระบรม
ธาตุไชยา เปนพุทธเจดีย
สมัยศรีวิชัย สรางตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจั กรศรี
วิชัยกําลังรุงเรื่อง และ
นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค ที่ประดิษฐานอยูกลางแจง แลวเดินทางสู
หัวหิน
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(10) ที่รานอาหาร อําเภอหัวหิน
19.30 น. นําทานเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ


อัตราคาบริการทัวร

กําหนดการเดินทาง

07-10กุมภาพันธ 2563
(วันมาฆบูชา)
13-16 กุมภาพันธ 2563
20-23 กุมภาพันธ 2563
27 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563
05-08 มีนาคม 2563
12-15 มีนาคม 2563
19-22 มีนาคม 2563
26-29 มีนาคม 2563
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี)
11-14 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)
12-14 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)
16-19 เมษายน 2563
23-26 เมษายน 2563
30 เมษายน-03 เมษายน 2563
(วันแรงงาน)
07-10 พฤษภาคม 2563
14-17 พฤษภาคม 2563
21-24 พฤษภาคม 2563
28-31 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

ผูใหญ
ราคาทาน
ละ (พัก
หองละ
2-3
ทาน)

เด็กไม
เด็กไมเกิน
เด็กไมเกิน
เกิน 12
12 ป พัก
12 ป พักกับ ป พักกับ
กับผูใหญ
ผูใหญ 1
ผูใหญ 2
2 ทาน ไม
ทาน
ทาน มี
มีเตียง
เตียง
เสริม
เสริม

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว
เพิ่มทานละ

8,900.-

8,900.-

8,900.-

8,500.-

1,500.-

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.8,500.-

1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

9,100.-

9,100.-

9,100.-

8,700.-

1,700.-

9,100.-

9,100.-

9,100.-

8,700.-

1,700.-

8,900.8,900.-

8,900.8,900.-

8,900.8,900.-

8,500.8,500.-

1,500.1,500.-

8,900.-

8,900.-

8,900.-

8,500.-

1,500.-

8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,900.8,900.8,900.8,900.-

8,500.8,500.8,500.8,500.-

1,500.1,500.1,500.1,500.-

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง


สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาที่สวมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ที่ชารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มี
การคางคืน)
อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับที่ชํานาญทาง
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
7.คามัคคุเทศก ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม
อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ที่เกิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางใน
การติดตอ สําหรับการออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทาน
ละ 2,000 บาท เพื่อเปนการยืนยันการจองทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัท
ฯ เพื่อเปนการยืนยันการจองทัวร จึงจะถือวาไดทําการจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่
นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชํ าระค า ทัวร สวนที่ เหลื อ กรุณ าชํ าระก อนการเดิ น ทาง 15 วัน เป น อย า งน อย เนื่ องจาก
บริษั ทฯต องสํารองค าใช จายต างๆ อาทิ ค าโรงแรมที่ พัก ค ารถ ค าอาหารและค าใชจ ายอื่น ๆ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจํา
คืนได
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริ ษั ท ฯ จะเก็ บ ค า ใช จ า ย เต็ ม จํ า นวนของ
ราคาทัวร
4.การไม มาชํ า ระเงิน ค า ทัว รต ามที่ กํ าหนดทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการคื น เงิน มั ด จํ าทัว ร
ทั้งหมด
หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นตํ่า 8 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ให ท ราบล ว งหน า เพื่ อ ให เป น ไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา ทั้ งนี้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ หรือเกิ ดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได

และจะไม รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย สู ญ เสี ย หรื อ ได รั บ บาดเจ็ บ ที่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริ ษั ท ฯ จะไมรั บ ผิ ด ชอบค า เสีย หายในเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด จากสายการบิ น ,เหตุ ก ารณ ภั ย
ธรรมชาติและเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษั ทฯ จะไมรับ ผิด ชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิ ด การสูญ หายสิ่งของที่มีค า อัน เนื่ องมาจาก
ความประมาทของตัวผูเ ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตันักทองเที่ยว
เอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พร อมคณะ ถื อว าท านละสิทธิ์ ไมอาจเรี ย กรองค าบริก ารและเงิ น มัด จํ าคื น ได ไมว ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว
ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรม
แตกต า งกั น จึ งอาจทําให ห องพัก ในแต ล ะที่ ต างกั น อาทิ เช น ห องพั ก เดี่ ย ว(Single) ห องพั ก
คู( Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริมเตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดิ นทางเป นครอบครัว หากทานมาเป นครอบครัวใหญ หรือเดิน ทางพรอมสมาชิ กใน
ครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุมีโรคประจําตัว ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาทานและครอบครัวเดิน ทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับ
ความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

