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06.00น. คณะพร้อมกัน ณ ลานจอดรถห้าง CDC (ฝั่งหลังแมคแวล ู) พบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯอานวยความ
สะดวกด้านการเช็คกระเป๋ าและบริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Snack Box) (1)
06.30น. คณะออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ วีไอพี มุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดนครสวรรค์ โดยมีมคั คุเทศก์ บรรยายให้
เกร็ดความรูต้ า่ งๆ ในระหว่างการเดินทาง พร้อมบริการนา้ ดื่ม และของว่างบนรถ
09.00น. นาท่านเดินทางสูว่ ดั จันเสน บ้านจันเสนเป็ นชุมชนริมทางรถไฟอยู่ใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บริเวณใกล้
กันนัน้ ในอดีตคือเมืองโบราณสมัยทวารวดี ในบริเวณนีจ้ ึงพบโบราณวัตถุเป็ นจานวนมาก หลวงพ่อโอด
เห็นความสาคัญของเรื่องนี้ จึงได้สร้างพระมหาธาตุเจดียข์ นึ้ เพื่อให้
เป็ นพิพิธภัณฑ์วัดจันเสนขึน้ มา ดังนัน้ มาถึงนครสวรรค์แล้วต้องมา
ไหว้พระขอพรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์อย่าง
พระครูนสิ ยั จริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโอด”
ที่มีวัตถุมงคลดังด้านเมตตามหานิยมและความแคล้วคลาดอย่าง ลูก
อม และสีผึ้งของหลวงพ่อโอด นอกจากลูกอมกับสีผึ้งแล้วยังมีทราย
ศักดิ์สิทธิ์ ในกระถางธูปของหลวงพ่อโอดและหลวงพ่อนาคในพระ
อุโบสถ เชื่อกันว่า มีพทุ ธคุณด้านความแคล้วคลาด กันไฟ กันโจรผูร้ า้ ยได้เป็ นอย่างดี ใครก็สามารถไปขอ
ได้และทาบุญตามกาลังความศรัทธา แต่ยงั ไม่หมดเท่านัน้ มีเรื่องแปลกหนึง่ เดียวในโลกเลยก็ว่าได้ คือ
การที่หลวงพ่อโอดจ้างลิเก และมหรสพในงานประจาปี ของวัดจันเสนให้เลิกเล่น ถ้าไม่เลิกจ้างเหล่า
มหรสพก็จะไม่เลิกเล่น จะเล่นต่อไปเรื่อยๆ เป็ นเหมือนธรรมเนียมปฏิบตั ิ ชาวบ้านเชื่อกันว่า จานวนเงินที่
หลวงพ่อโอดท่านจ้างให้เลิกแสดงนัน้ จะไปตรงกับหวยที่ออกในงวดนัน้ ๆ เสมอ
10.30น. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่วดั หนองโพ นาท่านกราบขอพรหลวงพ่อเดิมที่ วัดหนองโพ ใครต่างก็รดู้ ีว่า
ท่านเป็ นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึง่ ของเมืองไทย มีศิษย์ยานุศิษย์มากมายรวมไปถึง เสด็จเตีย่ หรือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ตอ้ งเดินทางมาขอเป็ นศิษย์และได้แต่งกลอน
เกี่ยวกับของขลังทัว่ เมืองไทยไว้ว่า “หมากดีที่วดั หนัง ถ้าเปียขลังวัดนายโรง ไม้
คร ูอยูค่ วู่ ดั อินทร์สว่ นมีดบินวัดหนองโพ…” ท่านได้ขนานนามว่าวัดหนองโพนัน้
มีของขลังคือ “มีดบิน” หลวงพ่อเดิม เชื่อว่ามีพทุ ธคุณครอบจักรวาล ทัง้ กันภูตผี
ปี ศาจ กันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต นอกจากมีดบินแล้วยังของขลังอีกหลายอย่างไม่
ว่าจะเป็ น พระเครื่อง ผ้ายันต์รอยเท้าที่ถือว่าเป็ นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการออ
กรบของทหารไทยสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผ้ายันต์ประเภทต่างๆ และงาช้าง
แกะสลักรูปสิงห์ ที่เชื่อกันว่ามีพทุ ธคุณคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด กันอาวุธต่างๆ นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม ซึ่งตัง้ อยู่บริเวณฐานองค์พระมหาธาตุเจดียน์ วิ าสธรรมขันธ์ ซึ่งจัดแสดง
นิทรรศการถาวร เพื่อที่จะเผยแผ่กิตติคณ
ุ ของหลวงพ่อเดิม ในฐานะที่ท่านเป็ น สมณะผูส้ มัตถะเป็ นพระ
อริยะสงฆ์แห่งบ้านหนองโพ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนัน้ จึงรวบรวมกิตติคณ
ุ ของหลวงพ่อ
เดิม ไว้ในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนีแ้ บ่งออกเป็ น 5 ห้อง ห้องที่1 ธาราวดีศรีหนองโพ ได้รวบรวมวัถตุ
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โบราณต่างๆที่พบในหมูบ่ า้ นหนองโพที่ซอ้ นทับกันมาแล้วกว่า 4 พันปี ห้องที่2 มาตุภมู ิบา้ นหนองโพ ได้
รวบรวมเรื่องราวต่างๆของชาวบ้านหนองโพซึ่งมียาวนานมากว่า 200 ปี ห้องที่3 พุทฺธสโร หลวงพ่อ
เดิม ได้รวบรวมประวัตขิ องหลวงพ่อเดิมไว้ ท่านเป็ นพระพัฒนา ห้องที่ 4 เพิ่มพูนศรัทธา ได้รวบรวม
วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมไว้ตงั้ แต่ร่นุ แรกๆและหายาก ห้องที่5 กถาคัมภีร์ ได้รวบรวมตาราต่างๆหา
ได้ยากไม่สามารถหาที่ไหนได้
12.00น. นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเจประต ูผี (ข้าง สปร. นครสวรรค์)(2)
13.30น. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เจ้าพ่อเทพารักษ์ และเจ้าแม่ทบั ทิม หรือที่ชาวนครสวรรค์เรียกกันว่า เจ้า
พ่อ-เจ้าแม่ปากนา้ โพ ซึ่งเป็ นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์
ที่อาศัยอยู่มากเป็ นอันดับ 3 ของไทย ได้จดั สร้างขึน้ เมื่อหลาย
ร้อยปี ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังสามารถชมต้นแม่นา้
เจ้าพระยาได้ใกล้ที่สดุ นาท่านขอพรแบบปั งๆ กันด้วยขอเรื่อง
สุขภาพ แก้ปีชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ณ ศาลแห่งนีช้ าว
ไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก เนือ่ งจาก
มีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนนครสวรรค์เกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค)
และฝี ดาษระบาด ผูค้ นล้มตายกันเป็ นจานวนมาก ทีแรก
ชาวบ้านก็หนั ไปหาหมอจีนแต่ก็ชว่ ยไม่ได้ ชาวบ้านจึงหันไปพึ่ง
เทพเจ้า และเชิญเจ้าพ่อเทพารักษ์ให้เข้าทรงเพื่อรักษา โดย
การเขียน “ฮู”้ (กระดาษยันต์) ชาวบ้านนาฮูน้ นั้ ไปต้มนา้ และดื่ม ปรากฏว่าหยุดโรคระบาดได้ จึงเป็ นที่
เลื่องลือกันไปทัว่ นครสวรรค์ จนปั จจุบนั ชาวบ้านต่างก็มาขอพรเรื่องสุขภาพ และยังมีแก้ปีชง สะเดาะ
เคราะห์ ต่อชะตาอีกด้วย
15.00น. นาท่านจิบกาแฟยามบ่าย ณ April's Brasseries (เอพริลส์บราสเซอรีส่ )์ มาถึงนครสววรค์ตอ้ งเชิคอิน
ร้านกาแฟแห่งนี่
17.00น. นาท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่หน้าผา (อิสระอาหารค่าภายในศาลเจ้า)
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สองตายายซึ่งปลูกบ้านอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อจุย๊ พ่อจุ๊ ได้ฝันเห็นเจ้าแม่มา
บอกว่า ท่านอยู่ที่จงั หวัดอยุธยา ลอยทวนนา้ มาถึงบริเวณหน้าผาเมือง
ปากนา้ โพ ถ้าอยากมัง่ มีศรีสขุ ก็ ให้อญ
ั เชิญขึ้นมาบนศาล เพื่อให้ผคู้ นได้
สักการะบูชา ครัน้ ตืน่ ขึน้ มา ทัง้ สองก็พากันไปดูที่หน้าผา พบแผ่นไม้จนั ทน์ดา
สลักรูปเจ้าแม่ลอยนา้ อยู่ริมฝัง่ จึงได้อญ
ั เชิญขึน้ มาประดิษฐานบนศาล
ร่วมกับเจ้าพ่อจุย๊ พ่อจุ๊ หลังจากนัน้ สองตายายก็เริ่มมีฐานะดีขนึ้ ประกอบ
กิจการใดๆ ก็มกั ประสบความสาเร็จรุ่งเรือง ตัง้ แต่แผ่นไม้สลักรูปเจ้าแม่
ขึน้ มาประดิษฐานในศาล ก็มีชาวเรือชาวแพ ตลอดจนกลุม่ ชาวจีนในตลาด
ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่ พากันมากราบไหว้บชู า จนถึงปี
มะโรง พ.ศ. ๒๔๙๕ นายฮวงโพว้ แซ่ไน้ หรือที่ชาวตลาดมักเรียกว่า อัง่ ผี่หลงจู๊ มีศรัทธาจัดสร้าง กิมชิง
เป็ นรูปไม้แกะสลักลงรักปิ ดทองทรงเครื่องแต่งกายอย่างจีน มือขวาถือไม้เท้า แทนแผ่นไม้จนั ทน์แกะสลัก
โดยจัดสร้างจากวัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) และให้องั ่ เต่าชัง เหล่าซือจากโรงเจจี้แซเป็ นผูเ้ บิกเนตร
(ไคกวง) และอัญเชิญมาประดิษฐานคูก่ บั รูปเคารพเดิมที่เก็บจากริมแม่นา้ ช่วงเวลานัน้ เจ้าแม่ได้ไปเข้าฝัน
เถ้าแก่เช่งหมงว่า ถ้าอยากรา่ รวยเงินทอง ก็ให้มาสร้างศาลให้ใหม่ เถ้าแก่เช่งหมงก็รบั อาสาสร้างศาลเจ้า
ขอซื้อที่ดินที่ตดิ กับศาลเดิมจากนางยวงซึ่งต้องย้ายตามบุตรไปที่อื่น เถ้าแก่เช่งหมงได้รวบรวมเงินจาก
ชุมชนชาวจีนในตลาดมาสร้างศาลเจ้า เป็ นอาคารปูนศิลปะจีน ติดถนนโกสีย์ ใช้เวลาในการก่อสร้าง
ประมาณปี เศษ ภายในศาลเจ้าประดิษฐานเจ้าแม่หน้าผาที่ชาวจีน เรียก “ปึ งเถ่าม่า” เป็ นเทพประธาน
เบื้องซ้ายประดิษฐานเทพกวนเสี่ยตีก้ งุ (เจ้าพ่อกวนอู) เบื้องขวาเป็ นที่ประดิษฐานเทพเทียนโหวเชี้ยบ้อ
(เจ้าแม่สวรรค์) และได้อญ
ั เชิญรูปเคารพเจ้าพ่อจุย๊ พ่อจุ๊ มาประดิษฐานในศาลด้วย ภายหลังได้เพิ่มเทพไฉ่
สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ประดิษฐานคูก่ บั เจ้าพ่อจุย๊ พ่อจุ๊
19.30น. นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั Grand hill Hotel หรือเทียบเท่า
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07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (3)
08.30น. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีอ ุท ุมพร คอหวยต้องมาทางนี้ !!! นาท่านกราบขอพรหลวงปู่ จ้อย วัด
ศรีอทุ มุ พร สถานที่ที่เหล่านักเสี่ยงโชคต่างยกให้เป็ นหนึง่ ในสถานที่
ขอหวยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สดุ ในเมืองไทย หลวงพ่อจ้อยหรือหลวงปู่ จ้อย
เป็ นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพแล้ว แต่สรีระสังขารของท่าน
ไม่เน่าไม่เปื่ อย และได้บรรจุอยู่ในโลงแก้วที่พระวิหารในวัดศรี
อุทมุ พร ยิ่งใกล้วันหวยออก คณะศิษย์ที่เคารพนับถือและศรัทธาใน
หลวงพ่อจ้อยก็จะหลัง่ ไหลมากราบสังขารของท่านอย่างไม่ขาดสาย
บ้างก็ว่าให้สงั เกตที่ฝ่าเท้าของหลวงปู่ บ้างก็ว่าหลวงปู่ มาบอกเลข
ในความฝัน และก็มีโชคมีลาภกันถ้วนหน้า การันตีได้จากของแก้บนที่วางกันอยู่มากมาย นอกจากนี้
ภายในวัดยังมีไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านได้นาขึน้ มาจากแม่นา้ และถวายให้กบั วัดศรีอทุ มุ พร ไม้
ตะเคียนนี้ยงั เป็ นอีกจุดหนึง่ ที่คอหวยหลายๆ คนมาหาเลข นาท่านชมความงามอลังการของ
สถาปั ตยกรรมกุฎิเรือนไทย เป็ นเรือนไม้สกั ทัง้ หลัง
11.00น. นาท่านเดินทางสู่ หอชมเมืองนครสวรรค์ หอชมเมืองนครสวรรค์ ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อให้เป็ นสถานที่สาหรับ
ชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองนครสวรรค์ สามารถมองเห็นเมืองทัง้ เมืองจากมุมนีไ้ ด้ โดย
ภายในจะมี ทัง้ หมด 10 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ ที่ 1 เป็ นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บอก
เล่าเรื่องราวความเป็ นมาของจังหวัด มีรา้ นค้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP
ส่วนชัน้ ที่ 2 และ 3 แบ่งเป็ นสองส่วน โดยมีรา้ นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน Internet
Café สาหรับชัน้ ที่ 4 – 9 เป็ นบันไดเวียนขึน้ สูช่ นั้ ที่ 10 ซึ่งเป็ นบริเวณดาดฟ้ า สาหรับชม
วิวตัวเมืองนครสวรรค์และอาเภอใกล้เคียงแบบ 360 องศา และสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองนครสวรรค์ไปไกลกว่า 10 กิโลเมตร โดยทิศตะวันออกจะเห็นทิวทัศน์เขากบและบึง
บอระเพ็ด ทางทิศใต้จะเห็นอุทยานสวรรค์ ต้นนา้ เจ้าพระยา สะพานเดชาติวงศ์ วัดเขาจอมคีรีนาคพรต
ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบความสวยงามของทิวเขาเป็ นฉากธรรมชาติที่งดงามจากนัน้ นาท่านเดินสู่
วัดคีรวี งศ์ เมื่อท่านมาถึงวัดคีรีวงศ์แห่งนีแ่ ล้วก่อนอื่นต้องนาท่านไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ดา้ นบน
ของพระจุฬามณีเจดียเ์ พื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทกุ ท่าน จากนัน้ นาท่านศักดิ์การะรูปหล่อของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และทางด้านหลังพระจุฬามณีเจดีย์
จะมีรปู หล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใครที่อยาก
เป็ นทหาร หรือว่าอยากสอบให้ตดิ ทหารต้องมาที่นี่
เพราะสมเด็จพระนเรศวรนัน้ ทรงโปรดทหาร ส่วน
ใครที่อยากมีชยั ชนะในการแข่งขันต่างๆ ก็ตอ้ งมาที่นี่
เหมือนกัน การันตีความศักดิ์สิทธิ์ได้จากรูปปั้ นไก่ชน
ทัง้ เล็กทัง้ ใหญ่ที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็ นสิ่ง
ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน้ ทรงโปรด
13.00น. นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านรัชนี อาหารเจ (4)
14.00น. นาท่านเดินทางสู่รา้ นของฝากจากนครสววรค์
15.00น. นาคณะเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
19.00น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจมิรลู้ ืม
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***************************************************************************************************

ตัวอย่ างรายการอาหาร(อาหารเจ ตลอดการเดินทาง)
อาหารเช้า (Snack Box) (1)
- แซนวิซและนา้ ผลไม้แบบกล่อง
อาหารกลางวัน ณ ร้านเจประต ูผี (2) ข้าวราดแกงเจ
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (3)
อาหารกลางวัน ณ ร้านรัชนี อาหารเจ (4) ข้าวราดแกงเจ

*** รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ***

ราคา
สาหรับคณะผู้เดินทางขั้นต่าที่ 9 ท่ าน

ผู้ใหญ่ -เด็ก (พักห้ องละ 2 ท่ าน) ราคาท่ านละ
ห้ องพักเดีย่ ว / เตียงเสริม

เพิม่ ท่ านละ

1,990.-

บาท

600.-

บาท
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อัตรานีร้ วม
1. ค่ ารถตู้ปรับอากาศ (คันละไม่ เกิน 9 ทีน่ ั่ง)
2. ค่ าทีพ่ กั (มีเครื่ องปรับอากาศ)ตามรายการทีร่ ะบุ (พักสองท่ าน/ห้ อง)
3. ค่ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่ าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการทีร่ ะบุ
4. ค่ าประกันอุบัตเิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 100,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่ าน
ละ 10,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
5. ค่ ามัคคุเทศก์ 1 ท่ าน คอยดูแลคณะ ตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่ น ค่ าเครื่ องดื่ม, ค่ าอาหารทีส่ ั่งเพิม่ เอง, ค่ าโทรศัพท์ , ค่ าซักรีด ฯลฯ
2. ค่ าอาหารทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่ าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
4. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ /พนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียมวันละ 100 บาท / ท่ าน)
หมายเหตุ
1 บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่ นๆที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสู ญหาย, ความล่ าช้ า หรื อจากอุบัตเิ หตุต่างๆ ฯลฯ
3. หากท่ านไม่ เดินทางตามรายการท่ องเทีย่ วจะสิ้นสุ ดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่ าท่ านสละสิ ทธิ์และจะไม่ รับผิดชอบค่ าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้
แล้ วไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อโรงแรมที่พักยืนยันห้ องพักเป็ นที่เรียบร้ อย แต่ อย่ างไรก็
ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
5. มัคคุเทศก์ หรื อผู้ใดของบริษัทฯ ไม่ มสี ิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ
กากับเท่ านั้น
6. หากไม่ สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ าของสภาพการจราจร บริษัทจะไม่ มกี ารคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้งั นีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานทีอ่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินเต็มจำนวน ณ วันจอง (ก่อนวันเดินทำง 30 วัน)
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้
(ไม่ถึงจำนวน 9 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ีทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินทั้งหมด)
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***เมื่อท่ำนจองทัวร์ แล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำม และเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งไว้แล้ว***
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