Code Tour : TMNNTFD171231A1

นานเตอะ...แอวเนิบ เนิบ สไตลนาน
นาน-ปว-บอเกลือ 3 วัน 2คืน

วัดหนองบัว-วัดภูเก็ต-รานกาแฟไทลื้อ-อุทยานแหงชาติดอยภูคา-บอเกลือ
หอศิลปริมนาน-พระธาตุแชแหง-วัดชางค้ํา-งาชางดํา-วัดภูมินทร-วัดศรีพันตน
เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย และรถตูที่จังหวัดนาน
พัก อูปแกวรีสอรท อ.ปว 1 คืน และ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.นาน 1 คืน

วันที่เดินทาง

31 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561

12,900.-

วันแรกของการเดินทาง
วันอาทิตย ที่ 31 ธันวาคม 2560
ทาอากาศยานดอนเมือง-นาน-ทาวังผา-วัดหนองบัว-ปว-วัดภูเก็ต-รานกาแฟไทลือ
้ -ดอยซิลเวอรแฟคตอรี่
06.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขาประตูที่ 9-10
เคานเตอร สายการบินไทยแอรเอเซีย สังเกตปายตอนรับ “แตงโมทัวร” มัคคุเทศกและเจาหนาที่สงกรุป
คอยตอนรับทานที่หนาทางเขาเคานเตอรเช็คอิน และอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลด
สัมภาระ แลวเดินเขาสูประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.30 น. นําทานเดินทางสู จังหวัดนาน โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554
08.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานนคร ทุกทานรับกระเปาสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศกนําทานสู
ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเปนรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
(ที่นั่งบนรถตู ไกดจะจัดที่นั่งใหตามความเหมาะสมในแตละกรุปและลําดับการจองทัวร)
09.00 น. นําทานเดินทางสู อ.ทาวังผา ตามเสนทางลอยฟาทีส
่ วยงาม
10.30 น. นําทานเขาชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เกาแก ที่เชื่อวาสรางขึ้นราว พ.ศ.2405 (ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 4)
เปนวัดชาวบาน ลักษณะการตกแตงเรียบงาย แตเปนอาคารที่ทรงคุณคาในแงสถาปตยกรรมพื้นบาน ที่มี
ความสวยงามและหาชมไดยาก เชิญทานเขาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหาร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) ทีร่ านอาหาร
TM : นานเตอะ..แอวเนิบ เนิบ สไตลนา น 3วัน2คืน (เครือ
่ ง FD)
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13.00 น.

นําทานเขาชม วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบานเก็ตที่ตั้งอยูบนภู หรือดอยนั่นเอง วัดภูเก็ตเปนวัดที่มีภูมิทัศนและ
วิวสวยงาม โดยมีจุดเดนของวัด คือ มีระเบียงชมวิวดานหลังติดกับทุงนาที่กวางไกล พรอมดวยฉากหลัง
เปนภูเขาดอยภูคา พระอุโบสถทรงลานนาประยุกต มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสามมิติสวยงาม นําทานกราบ
สักการะ หลวงพอแสนปว หรือ หลวงพอพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์ และดานลางมีลําธารมีฝูงปลาอาศัยอยู
นักทองเที่ยวสามารถใหอาหารจากดานบน
14.00 น. นําท านเดิ นทางสู รา นกาแฟไทลื้ อ ของร านลํา ดวนผ าทอ รา นกาแฟที่ เกไ ก ติด ริม นาขา วแฝงไปดว ย
บรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อไดเห็นบรรยากาศ ตองรองวาว!! นาซื้อเครื่องดื่มสักแกว ไปนั่งเลน นอน
เลน รับลมเย็น มองดูนาขาวและขุนเขาสบายตา พรอมเช็คอินและเก็บภาพกระทอมปลายนา ในแบบฉบับ
ที่ไมเหมือนใคร **เชิญทานเลือกจิบกาแฟไดตามอิสระ ไมรวมอยูในคาบริการทัวร**
15.30 น. นําทานชม โรงงานผลิตเครื่องเงิน ดอยซิลเวอร แฟคตอรี่ เปนศูนยหัตถกรรมที่ไดสืบสานศิลปหัตถกรรม
เครื่องเงิน จากบรรพบุรุษ สืบทอดรุนแลวรุนเลา มีชางฝมือที่เชี่ยวชาญมากกวา 20 คน มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับ ใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอิสระ
16.30 น. นําทานเขาสูที่พัก อูปแกวรีสอรท อ.ปว สัมผัสกับธรรมชาติ ใจกลางเมืองปว
18.30 น. บริการอาหารค่ํา(2) ที่รานอาหาร
20.00 น. นําทานกลับเขาสูที่พก
ั พักผอนยามค่าํ คืน ในบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย บรรยากาศโรแมนติกยามค่าํ คืน
ที่พัก
อูปแกวรีสอรท อ.ปว
วันที่สองของการเดินทาง
วันจันทร ที่ 01 มกราคม 2561
อุทยานแหงชาติดอยภูคา-จุดชมวิวสูงสุด 1715-บอเกลือ-หอศิลปริมนาน-วัดพระธาตุเขานอย-ถนนคนเดินนาน
07.00 น. รุงอรุณยามเชาวันใหมที่สดใส บริการอาหารเชา(3) ทีห
่ อ
 งอาหารของรีสอรท
08.00 น. อําลาที่พักเดินทางสู อ.บอเกลือ ดวยถนนลอยฟา จากปว-บอเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ลับซับซอน
ทางฟากฝงทิศตะวันออกของภาคเหนือ เปนที่รูจักกันในชื่อเทือกเขาหลวงพระบาง
09.00 น. นําทานแวะถายรูปที่ จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติดอยภูคาเปนหนึ่งใน
พื้นที่ อนุ รักษ ที่ตั้ งอยู บนแนวเทื อกเขาหลวงพระบาง มี เนื้อ ที่ป ระมาณ 1,065,000 ไร (1,074 ตร.กม.)
ครอบคลุ ม พื้ นที่ 8 อํ า เภอ ได แก อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ยรติ อํ า เภอทุ งช า ง อํ า เภอเชี ยงกลาง อํ า เภอป ว
อําเภอทาวังผา อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน "ดอยภูคาหลังคาเมืองนาน"
ดินแดนแห งขุนเขาและสายน้ํา นา น เสนทางศึก ษาธรรมชาติ "ชมพูภูค า" ด วยทั ศนี ภาพบนยอดดอยที่
สวยงามเหมาะแกก ารกางเตนทและพัก แรม ดูด าว และชมทะเลหมอก พื้ นที่ แห งนี้ ได รับ สมญานามว า
"ขุนเขาใตทะเล" เพราะสามารถพบพืชดึกดําบรรพ และสุสานหอย 218 ลานป อยูบนภูเขา และที่สําคัญ
ยิ่งเป นแหล งพื ช พบหายาก "ชมพูภู ค า" ซึ่งพบได ที่นี่ที่เ ดี ยว ในทุ กๆป จะออกดอกชมพู สวยงามให ช ม
ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม นําทานเดินทางสู อ.บอเกลือ
10.00 น. นําทานชม บอเกลือโบราณ ที่ มีชื่อเสียงในเรื่ องของการทํา เกลือภู เขา(เกลือสินเธาว) เพื่อบริ โภคและ
หน า ย ถื อว า เป นบอ เกลื อ บนภู เ ขาที่ ไม มี ที่ ใ ดเหมื อ น ซึ่งมี ม าตั้ งแต โบราณและส งขายไปยั งอาณาจั ก ร
สุโขทัย เชียงใหม เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึง 12 ปนนาของจีน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ทีร่ านอาหารปองซา บอเกลือ วิว รีสอรท
13.00 น. นําทานเดินทางสู ตัวเมืองนาน ตามเสนทางที่ลด
ั เลาะไปตามสันเขา ทิวทัศนที่งดงาม
15.00 น. นําทานเขาชม หอศิลปริมนาน กอตั้งและดําเนินการโดยศิลปนชาวนาน อ.วินัยป ราบริปู อาคารหอศิลป
ซึ่งเป นอาคาร 2 ชั้ น มี จุ ด มุ งหมายที่ จ ะรวบรวมผลงานศิ ล ปะของศิ ล ป นไทยร ว มสมั ยที่ มี ผ ลงานการ
สรางสรรคและรูปแบบที่มีเอกลักษณโดดเดนเปนที่ยอมรับกันโดยจัดนิทรรศการประจําปในรูปแบบกึ่งถาวร
ขณะนี้มีผลงานงานจิตรกรรมและประติมากรรมของผูกอตั้ง ประมาณ 200 ชิ้น
16.30 น. นําทานเดินทางสู วัดพระธาตุเขานอย องคพระธาตุตั้งอยูบนดอยเขานอย สรางในสมัยเจาปูแข็ง ศิลปะ
พมาผสมลานนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของสมเกด็จสัมมาพระพุทธเจา นับเปนปูชนียสถานที่สําคัญ
และเก าแกอีก แหงของจังหวัดนาน บริเวณดานหนาวัด มีบันไดนาคสูง 303 ขั้น และทานสามารถชมวิ ว
ทิวทัศนของตัวเมืองนานยามเย็นไดจากจุดนี้
17.30 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมเทวราช นาน ที่พก
ั ในตัวเมืองนาน เชิญทานพักผอนตามอิสระ
18.30 น. บริการอาหารค่ํา(5) ที่รานอาหาร
19.30 น. หลังอาหาร นําทานเดินเที่ยว ถนนคนเดินนาน เพลิดเพลินกับการจับจายสินคาพื้นเมืองและอาหารการกิน
พื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ําคืน ไดตามอิสระ
ที่พัก
โรงแรม โรงแรมเทวราช นาน
วันที่สามของการเดินทาง
วันอังคาร ที่ 02 มกราคม 2561
เที่ยวนาน-พระธาตุแชแหง-วัดภูมินทร-วัดชางค้ํา-พิพิธภัณฑนาน-วัดมิ่งเมือง-วัดศรีพันตน-ทาอากาศยานดอนเมือง
07.00 น. บริการอาหารเชา(6) ที่หองอาหารของโรงแรม
TM : นานเตอะ..แอวเนิบ เนิบ สไตลนา น 3วัน2คืน (เครือ
่ ง FD)
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08.00 น.
08.30 น.
10.00 น.

11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

14.00 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.50 น.
17.55 น.

อําลาทีพ
่ ัก นําทานเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดนาน
นํา ทา นเข า สู วั ดพระธาตุ แชแห ง นํา ท านกราบสัก การะ องค พ ระธาตุ ที่ ช าวล านนาเชื่อ ว าเป นพระธาตุ
ประจําปเถาะ หรือปกระตาย มีอายุราว 600 ป ทางขึ้นสูองคพระธาตุดานหนา เปนตัวพญานาค หนาบันได
เหนือประตูทางเขาพระวิหารเปนปูนปนลายนาคเกี้ยว ถือเปนเอกลักษณของศิลปกรรมเมืองนาน
นําทานเที่ยวชมวัดตางๆที่สําคัญ อาทิ วัดภูมินทร จุดเดนของวัดนี้คือเปนวัดที่สรางทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียว
ในประเทศไทย ที่ดูคลายตั้งอยูบนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพรูปวัดภูมินทรในธนบัตรใบละ
1 บาท อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือชาวไทยลื้ออันวิจต
ิ รพิสดาร ชมภาพ “ปูม
 านยามาน” เที่ยวชม
วัดชางค้ํา เปนวัดหลวงในเขตนครนาน สําหรับเจาผูครองนครใชเปนสถานที่ประกอบพิธีสาํ คัญทางพุทธ
ศาสนาและพิธีถือน้าํ พิพัฒนสัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึง่ ถูกคนพบภายในวัด
นําทานแวะซื้อของฝากที่ ศูนยโอทอปนาน แหลงรวมของฝากนาน อาทิ ผาทอมือ ผลไมแปรรูป และ
เครื่องเงินตางๆ และสินคาอืน
่ ๆตามอิสระ
บริการอาหารกลางวัน(7) ที่รานอาหาร
นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน เดิมเปนที่ประทับของเจาเมืองนาน ในพิพิธภัณฑนี้มี “งาชาง
ดํา” นํามาจากเชียงตุง นับวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวนาน และชมโบราณวัตถุตางๆไดภายใน
พิพิธภัณฑ และถายรูปบริเวณถนนดานหนาของพิพธ
ิ ภัณฑ ที่มีตน ลีลาวดีขึ้นทั้งสองฝง เปนภาพที่
สวยงามและเปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปกันมากที่สุดแหงหนึ่งของนาน
เที่ยวชม วัด มิ่งเมือง เป นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมือ งนาน ตัววิหารเปนลายปูนปนปราศจากสีสันอันวิจิต ร
บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแมจะเปนฝมือของจิตรกรยุคใหม ก็มีสีสันลายเสนสวยงามและบอกเลา
เรื่องราวประวัติศาสตรชาวเมืองนานไดอยางครบถวน
นํ า ท า นสู วั ด ศรี พั น ต น วั ด ที่ มี เ อกลั ก ษณ โดดเด นที่ เ ป น สี ท องเหลื อ งอร า มสะดุ ด ตา ลวดลายป น ป น ที่
สวยงาม รูปปนพญานาคเจ็ดเศียร หนาวิหาร มีเวลาใหทานไดลิ้มรสขนมหวานรานอรอย “ขนมหวานปา
นิ่ม” รานชื่อดังของนาน ที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
เดินทางสู ทาอากาศยานนานนคร มัคคุเทศกนําทานเช็คอินสัมภาระและดูแลเรื่องบัตรที่นั่งใหกับทาน
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD3557
นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————
อัตราคาบริการทัวร

31 ธันวาคม 2560 - 02 มกราคม 2561

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

หมายเหตุ

12,900.12,900.12,400.11,900.1,500.-

เดินทางโดยเครื่องบินไทยแอรเอเชีย และรถตูที่ จังหวัดนาน
สิ่งที่ควรนําติดตัว

1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,เสือ
้ กันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ
2.คาตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-นาน สายการบินไทยแอรเอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
คาตั๋วเครื่องบิน นาน-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอรเอเซีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
พรอมโหลดน้ําหนักกระเปา ทานละ 1 ใบ 20 กก./ทาน
3.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน)
TM : นานเตอะ..แอวเนิบ เนิบ สไตลนา น 3วัน2คืน (เครือ
่ ง FD)
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4.คาอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
7.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
8.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
10.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
่ เปนการยืนยันการจอง
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 5,000 บาท เพือ
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษัทฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชือ
่ ที่ชด
ั เจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาทีห
่ มายเลข 02-274-9111

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
TM : นานเตอะ..แอวเนิบ เนิบ สไตลนา น 3วัน2คืน (เครือ
่ ง FD)
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ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวัต,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวา กรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว

ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริม
เตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุ มีโรคประจํา ตัว ทานและครอบครัวตอ งใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและ
ประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

TM : นานเตอะ..แอวเนิบ เนิบ สไตลนา น 3วัน2คืน (เครือ
่ ง FD)
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