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รหัสโปรแกรม : 20791 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

             ทรปิอ่ิมบญุ เทศกาลกินเจ 

กรงุเทพฯ – นครสวรรค ์2 วนั 1 คืน 
 

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง  (1)  กรงุเทพฯ – นครสวรรค ์

06.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ลานจอดรถหา้ง CDC (ฝ่ังหลงัแมคแวล)ู พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอ านวยความ

สะดวกดา้นการเช็คกระเป๋าและบรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Snack Box) (1) 

06.30น.  คณะออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ วีไอพี มุง่หนา้สูจ่งัหวัดนครสวรรค ์โดยมีมคัคเุทศก ์บรรยายให้

เกร็ดความรูต้า่งๆ ในระหว่างการเดินทาง พรอ้มบริการน า้ดื่ม และของว่างบนรถ  

09.00น.  น าท่านเดินทางสูว่ดัจนัเสน บา้นจนัเสนเป็นชมุชนริมทางรถไฟอยู่ใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์บริเวณใกล ้ 

กนันัน้ในอดีตคือเมืองโบราณสมยัทวารวดี ในบริเวณนีจึ้งพบโบราณวัตถเุป็นจ านวนมาก หลวงพ่อโอด 

เห็นความส าคญัของเร่ืองนี้ จึงไดส้รา้งพระมหาธาตเุจดียข์ึน้เพ่ือให้

เป็นพิพิธภณัฑว์ัดจนัเสนขึน้มา ดงันัน้มาถึงนครสวรรคแ์ลว้ตอ้งมา

ไหวพ้ระขอพรพระเกจิอาจารยช์ื่อดงัของจงัหวัดนครสวรรคอ์ย่าง 

พระครนูสิยัจริยคณุ หรือที่ชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “หลวงพ่อโอด” 

ท่ีมีวัตถมุงคลดงัดา้นเมตตามหานยิมและความแคลว้คลาดอย่าง ลกู

อม และสีผึ้งของหลวงพ่อโอด นอกจากลกูอมกบัสีผึ้งแลว้ยงัมีทราย

ศักดิ์สิทธ์ิ ในกระถางธปูของหลวงพ่อโอดและหลวงพ่อนาคในพระ

อโุบสถ เชื่อกนัว่า มีพทุธคณุดา้นความแคลว้คลาด กนัไฟ กนัโจรผูร้า้ยไดเ้ป็นอย่างดี ใครก็สามารถไปขอ

ไดแ้ละท าบญุตามก าลงัความศรทัธา แตย่งัไม่หมดเท่านัน้ มีเร่ืองแปลกหนึง่เดียวในโลกเลยก็ว่าได ้คือ

การท่ีหลวงพ่อโอดจา้งลิเก และมหรสพในงานประจ าปีของวัดจนัเสนใหเ้ลิกเลน่ ถา้ไมเ่ลิกจา้งเหลา่

มหรสพก็จะไมเ่ลิกเลน่ จะเล่นตอ่ไปเร่ือยๆ เป็นเหมือนธรรมเนยีมปฏิบตั ิชาวบา้นเชื่อกนัว่า จ านวนเงนิท่ี

หลวงพ่อโอดท่านจา้งใหเ้ลิกแสดงนัน้ จะไปตรงกบัหวยท่ีออกในงวดนัน้ๆ เสมอ 

10.30น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วดัหนองโพ น าท่านกราบขอพรหลวงพ่อเดมิท่ี วัดหนองโพ ใครตา่งก็ร ูด้ีว่า  

ท่านเป็นพระเกจิอาจารยช์ื่อดงัรปูหนึง่ของเมืองไทย มีศิษยย์านศิุษยม์ากมายรวมไปถึง เสด็จเตีย่ หรือ 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ์ ท่ีตอ้งเดินทางมาขอเป็นศิษยแ์ละไดแ้ตง่กลอน  

เกี่ยวกบัของขลงัทัว่เมืองไทยไวว่้า “หมากดีท่ีวดัหนงั ถา้เปียขลงัวดันายโรง ไม้

ครอูย ูค่ ู่วดัอินทรส์ว่นมีดบินวดัหนองโพ…” ท่านไดข้นานนามว่าวัดหนองโพนัน้

มีของขลงัคือ “มีดบิน” หลวงพ่อเดิม เชื่อว่ามพีทุธคณุครอบจกัรวาล ทัง้กนัภตูผี

ปีศาจ กนัสิ่งไมด่ีท่ีจะเขา้มาในชีวิต นอกจากมีดบินแลว้ยงัของขลงัอีกหลายอย่างไม่

ว่าจะเป็น พระเคร่ือง ผา้ยนัตร์อยเทา้ท่ีถือว่าเป็นวัตถมุงคลศักดิ์สิทธ์ิท่ีใชใ้นการออ

กรบของทหารไทยสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2  ผา้ยนัตป์ระเภทตา่งๆ และงาชา้ง

แกะสลกัรปูสิงห ์ท่ีเชื่อกนัว่ามีพทุธคณุคงกระพนัชาตรี แคลว้คลาด กนัอาวธุตา่งๆ น าท่านชม

พิพิธภณัฑห์ลวงพ่อเดิม ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณฐานองคพ์ระมหาธาตเุจดียน์วิาสธรรมขนัธ ์ซ่ึงจดัแสดง

นทิรรศการถาวร เพื่อที่จะเผยแผก่ิตติคณุของหลวงพ่อเดิม ในฐานะท่ีท่านเป็น สมณะผูส้มตัถะเป็นพระ

อริยะสงฆแ์ห่งบา้นหนองโพ อ าเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค ์ดงันัน้จึงรวบรวมกิตตคิณุของหลวงพ่อ

เดิม ไวใ้นพิพิธภณัฑ ์พิพิธภณัฑแ์ห่งนีแ้บ่งออกเป็น 5 หอ้ง หอ้งที่1 ธาราวดีศรีหนองโพ ไดร้วบรวมวัถตุ
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โบราณตา่งๆท่ีพบในหมูบ่า้นหนองโพท่ีซอ้นทบักนัมาแลว้กว่า 4 พนัปี หอ้งที่2 มาตภุมูิบา้นหนองโพ ได ้

รวบรวมเร่ืองราวตา่งๆของชาวบา้นหนองโพซ่ึงมียาวนานมากว่า 200 ปี หอ้งที่3 พทฺุธสโร หลวงพ่อ

เดิม ไดร้วบรวมประวัตขิองหลวงพ่อเดิมไว ้ท่านเป็นพระพฒันา หอ้งที่ 4 เพิ่มพนูศรทัธา ไดร้วบรวม

วัตถมุงคลของหลวงพ่อเดมิไวต้ัง้แตร่ ุ่นแรกๆและหายาก หอ้งที่5 กถาคมัภรี ์ไดร้วบรวมต าราตา่งๆหา

ไดย้ากไมส่ามารถหาท่ีไหนได ้

12.00น. น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นเจประตผูี (ขา้ง สปร. นครสวรรค)์(2) 

13.30น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เจา้พ่อเทพารกัษ ์และเจา้แม่ทบัทิม หรือท่ีชาวนครสวรรคเ์รียกกนัว่า เจา้ 

พ่อ-เจา้แมป่ากน า้โพ ซ่ึงเป็นศาลเจา้ท่ีเกา่แกท่ี่สดุของจงัหวัดนครสวรรค ์มีชาวจีนในจงัหวัดนครสวรรค์

ท่ีอาศัยอยู่มากเป็นอนัดบั 3 ของไทย ไดจ้ดัสรา้งขึน้เมื่อหลาย

รอ้ยปีตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 และยงัสามารถชมตน้แม่น า้

เจา้พระยาไดใ้กลท่ี้สดุน าท่านขอพรแบบปังๆ กนัดว้ยขอเร่ือง

สขุภาพ แกปี้ชง สะเดาะเคราะห ์ตอ่ชะตา ณ ศาลแห่งนีช้าว

ไทยเชื้อสายจีนใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก เนือ่งจาก

มีเร่ืองเลา่ว่า สมยักอ่นนครสวรรคเ์กิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) 

และฝีดาษระบาด ผูค้นลม้ตายกนัเป็นจ านวนมาก ทีแรก

ชาวบา้นก็หนัไปหาหมอจีนแตก็่ชว่ยไมไ่ด ้ชาวบา้นจึงหนัไปพึ่ง

เทพเจา้ และเชิญเจา้พ่อเทพารกัษใ์หเ้ขา้ทรงเพ่ือรกัษา โดย

การเขยีน “ฮู”้ (กระดาษยนัต)์ ชาวบา้นน าฮูน้ัน้ไปตม้น า้และดื่ม ปรากฏว่าหยดุโรคระบาดได ้จึงเป็นท่ี

เลื่องลือกนัไปทัว่นครสวรรค ์จนปัจจบุนัชาวบา้นตา่งก็มาขอพรเร่ืองสขุภาพ และยงัมีแกปี้ชง สะเดาะ

เคราะห ์ตอ่ชะตาอีกดว้ย 

15.00น. น าท่านจิบกาแฟยามบ่าย ณ April's Brasseries (เอพรลิสบ์ราสเซอรีส่)์ มาถึงนครสววรคต์อ้งเชิคอิน 

รา้นกาแฟแห่งนี ่

17.00น. น าท่านเดินทางสู่ศาลเจา้พ่อ เจา้แม่หนา้ผา (อิสระอาหารค ่าภายในศาลเจา้)  

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สองตายายซ่ึงปลกูบา้นอยู่ท่ีบริเวณศาลเจา้พ่อจ ุย๊พ่อจุ ๊ไดฝั้นเห็นเจา้แมม่า

บอกว่า ทา่นอยู่ท่ีจงัหวัดอยธุยา ลอยทวนน า้มาถึงบริเวณหนา้ผาเมือง

ปากน า้โพ ถา้อยากมัง่มีศรีสขุ ก็  ใหอ้ญัเชิญขึ้นมาบนศาล เพื่อใหผู้ค้นได ้

สกัการะบชูา ครัน้ตืน่ขึน้มา ทัง้สองก็พากนัไปดท่ีูหนา้ผา พบแผน่ไมจ้นัทนด์ า

สลกัรปูเจา้แมล่อยน า้อยู่ริมฝัง่ จึงไดอ้ญัเชิญขึน้มาประดิษฐานบนศาล

ร่วมกบัเจา้พ่อจ ุย๊พ่อจุ ๊หลงัจากนัน้สองตายายก็เร่ิมมีฐานะดีขึน้ ประกอบ

กิจการใดๆ ก็มกัประสบความส าเร็จร ุ่งเรือง ตัง้แตแ่ผน่ไมส้ลกัรปูเจา้แม่

ขึน้มาประดิษฐานในศาล ก็มีชาวเรือชาวแพ ตลอดจนกลุม่ชาวจีนในตลาด 

ศรทัธาในความศักดิ์สิทธ์ิขององคเ์จา้แม ่พากนัมากราบไหวบ้ชูา จนถึงปี

มะโรง พ.ศ. ๒๔๙๕ นายฮวงโพว ้แซ่ไน ้หรือที่ชาวตลาดมกัเรียกว่า อัง่ผี่หลงจู ๊ มีศรทัธาจดัสรา้ง กิมชิง 

เป็นรปูไมแ้กะสลกัลงรกัปิดทองทรงเคร่ืองแตง่กายอย่างจีน มือขวาถือไมเ้ทา้ แทนแผน่ไมจ้นัทนแ์กะสลกั

โดยจดัสรา้งจากวัดเลง่เนย่ย่ี (วัดมงักรกมลาวาส) และใหอ้ัง่เตา่ชงั เหลา่ซือจากโรงเจจ้ีแซเป็นผูเ้บิกเนตร 

(ไคกวง) และอญัเชิญมาประดิษฐานคูก่บัรปูเคารพเดิมท่ีเก็บจากริมแมน่ า้ ชว่งเวลานัน้เจา้แมไ่ดไ้ปเขา้ฝัน

เถา้แกเ่ชง่หมงว่า ถา้อยากร า่รวยเงนิทอง ก็ใหม้าสรา้งศาลใหใ้หม ่เถา้แกเ่ชง่หมงก็รบัอาสาสรา้งศาลเจา้ 

ขอซ้ือที่ดินท่ีตดิกบัศาลเดิมจากนางยวงซ่ึงตอ้งยา้ยตามบตุรไปที่อ่ืน เถา้แกเ่ชง่หมงไดร้วบรวมเงนิจาก

ชมุชนชาวจีนในตลาดมาสรา้งศาลเจา้ เป็นอาคารปูนศิลปะจีน ตดิถนนโกสีย ์ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง

ประมาณปีเศษ ภายในศาลเจา้ประดิษฐานเจา้แมห่นา้ผาท่ีชาวจีน เรียก “ปึงเถ่ามา่” เป็นเทพประธาน 

เบื้องซา้ยประดิษฐานเทพกวนเสี่ยตีก้งุ (เจา้พ่อกวนอ)ู เบื้องขวาเป็นท่ีประดิษฐานเทพเทียนโหวเชี้ยบอ้ 

(เจา้แมส่วรรค)์ และไดอ้ญัเชิญรปูเคารพเจา้พ่อจ ุย๊พ่อจุ ๊มาประดิษฐานในศาลดว้ย ภายหลงัไดเ้พิ่มเทพไฉ่

สิ่งเอี้ย (เทพเจา้แห่งโชคลาภ) ประดิษฐานคูก่บัเจา้พ่อจ ุย๊พ่อจุ๊ 

19.30น. น าท่านเดินทางเขา้ส ูท่ี่พกั Grand hill Hotel หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)  นครสววรค ์–กรงุเทพฯ 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (3) 

08.30น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วดัศรอีทุมุพร คอหวยตอ้งมาทางนี ้!!! น าทา่นกราบขอพรหลวงปู่จอ้ย วัด  

ศรีอทุมุพร สถานท่ีท่ีเหลา่นกัเสี่ยงโชคตา่งยกใหเ้ป็นหนึง่ในสถานท่ี

ขอหวยท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสดุในเมืองไทย หลวงพ่อจอ้ยหรือหลวงปู่จอ้ย 

เป็นพระเกจิอาจารยช์ื่อดงัท่ีมรณภาพแลว้ แตส่รีระสงัขารของท่าน

ไมเ่นา่ไมเ่ป่ือย และไดบ้รรจอุยู่ในโลงแกว้ที่พระวิหารในวัดศรี

อทุมุพร ย่ิงใกลว้ันหวยออก คณะศิษยท่ี์เคารพนบัถือและศรทัธาใน

หลวงพ่อจอ้ยก็จะหลัง่ไหลมากราบสงัขารของท่านอย่างไมข่าดสาย 

บา้งก็ว่าใหส้งัเกตท่ีฝ่าเทา้ของหลวงปู่ บา้งก็ว่าหลวงปู่มาบอกเลข

ในความฝัน และก็มีโชคมีลาภกนัถว้นหนา้ การนัตไีดจ้ากของแกบ้นท่ีวางกนัอยู่มากมาย นอกจากนี้

ภายในวัดยงัมีไมต้ะเคียนศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีชาวบา้นไดน้ าขึน้มาจากแมน่ า้และถวายใหก้บัวัดศรีอทุมุพร ไม้

ตะเคียนนี้ยงัเป็นอีกจดุหนึง่ท่ีคอหวยหลายๆ คนมาหาเลข น าท่านชมความงามอลงัการของ

สถาปัตยกรรมกฎิุเรือนไทย เป็นเรือนไมส้กัทัง้หลงั 

11.00น. น าท่านเดินทางสู่ หอชมเมืองนครสวรรค ์หอชมเมืองนครสวรรค ์กอ่ตัง้ขึน้เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีส าหรบั 

ชมวิวทิวทศันร์อบ ๆ เมืองนครสวรรค ์สามารถมองเห็นเมืองทัง้เมืองจากมมุนีไ้ด ้โดย

ภายในจะมี  ทัง้หมด 10 ชัน้ ไดแ้ก ่ชัน้ท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียว บอก

เลา่เร่ืองราวความเป็นมาของจงัหวัด มีรา้นคา้หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ ์หรือ OTOP 

สว่นชัน้ท่ี 2 และ 3 แบ่งเป็นสองสว่น โดยมีรา้นอาหาร เคร่ืองดื่ม ขนมหวาน Internet 

Café  ส าหรบัชัน้ท่ี 4 – 9 เป็นบนัไดเวียนขึน้ส ูช่ัน้ท่ี 10 ซ่ึงเป็นบริเวณดาดฟ้า ส าหรบัชม

วิวตวัเมืองนครสวรรคแ์ละอ าเภอใกลเ้คียงแบบ 360 องศา และสามารถมองเห็น

ทศันยีภาพของเมืองนครสวรรคไ์ปไกลกว่า 10 กิโลเมตร โดยทิศตะวันออกจะเห็นทิวทศันเ์ขากบและบึง

บอระเพ็ด ทางทิศใตจ้ะเห็นอทุยานสวรรค ์ตน้น า้เจา้พระยา สะพานเดชาตวิงศ ์วดัเขาจอมคีรีนาคพรต 

สว่นดา้นทิศตะวันตกจะพบความสวยงามของทิวเขาเป็นฉากธรรมชาตท่ีิงดงามจากนัน้น าท่านเดินสู ่  

วดัคีรวีงศ ์เมื่อท่านมาถึงวัดคีรีวงศแ์ห่งนีแ่ลว้กอ่นอ่ืนตอ้งน าท่านไหวพ้ระบรมสารีริกธาตท่ีุอยู่ดา้นบน

ของพระจฬุามณีเจดียเ์พื่อเป็นสิริมงคลแกท่กุท่าน จากนัน้น าท่านศักดิ์การะรปูหลอ่ของสมเด็จพระ  

นเรศวรมหาราช และทางดา้นหลงัพระจฬุามณีเจดีย์

จะมีรปูหลอ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใครท่ีอยาก

เป็นทหาร หรือว่าอยากสอบใหต้ดิทหารตอ้งมาท่ีนี ่

เพราะสมเด็จพระนเรศวรนัน้ทรงโปรดทหาร สว่น

ใครท่ีอยากมีชยัชนะในการแขง่ขนัตา่งๆ ก็ตอ้งมาท่ีนี่

เหมือนกนั การนัตคีวามศักดิ์สิทธ์ิไดจ้ากรปูป้ันไกช่น

ทัง้เล็กทัง้ใหญ่ท่ีวางเรียงรายอยู่ตรงหนา้ ซ่ึงเป็นสิ่ง

ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน้ทรงโปรด  

13.00น.  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นรชันี อาหารเจ (4) 

14.00น.  น าท่านเดินทางสู่รา้นของฝากจากนครสววรค ์

15.00น. น าคณะเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

19.00น. คณะเดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทบัใจมิร ูล้ืม 

 

  *************************************************************************************************** 
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ตวัอย่างรายการอาหาร(อาหารเจ ตลอดการเดนิทาง) 
อาหารเชา้ (Snack Box) (1) 

- แซนวิซและน า้ผลไมแ้บบกลอ่ง 

อาหารกลางวนั ณ รา้นเจประตผูี (2) ขา้วราดแกงเจ 

อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (3) 

อาหารกลางวนั ณ รา้นรชันี อาหารเจ (4) ขา้วราดแกงเจ 

 

 

 *** รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้*** 

ราคา 
ส าหรับคณะผู้เดินทางขั้นต ่าที ่ 9 ท่าน 

ผู้ใหญ่ -เดก็ (พกัห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ    1,990.- บาท 

ห้องพกัเดีย่ว / เตยีงเสริม  เพิม่ท่านละ        600.-  บาท 
อตัรานีร้วม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ (คนัละไม่เกนิ 9 ทีน่ั่ง) 
2. ค่าทีพ่กั(มเีคร่ืองปรับอากาศ)ตามรายการทีร่ะบุ (พกัสองท่าน/ห้อง) 
3. ค่าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการทีร่ะบุ 
4. ค่าประกนัอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน

ละ 10,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
5. ค่ามคัคุเทศก์ 1 ท่าน คอยดูแลคณะ ตลอดการเดนิทาง 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ 
2.   ค่าอาหารทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
4.   ค่าทปิมคัคุเทศก์ /พนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียมวนัละ 100 บาท / ท่าน) 
 หมายเหตุ 
1 บริษัทฯ มสิีทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ 
3. หากท่านไม่เดนิทางตามรายการท่องเทีย่วจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้

แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง เม่ือโรงแรมที่พักยืนยันห้องพักเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็

ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
5. มคัคุเทศก์ หรือผู้ใดของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 

ก ากบัเท่านั้น 
6.   หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้าของสภาพการจราจร บริษัทจะไม่มกีารคืน  
      เงนิใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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เง่ือนไขการจอง 
1. ช ำระเงินเตม็จ ำนวน ณ วนัจอง (ก่อนวนัเดินทำง 30 วนั) 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได ้    

(ไม่ถึงจ ำนวน 9 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินทั้งหมด) 
 
              ***เม่ือท่ำนจองทวัร์แลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำม และเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้ไวแ้ลว้*** 
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