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06.00 น. พรอ้มกนัที ่โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 *จดุนดัพบ ปัม้น า้มนั ปตท วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้)* 

07.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรถบสั V.I.P 

*บรกิารอาหารกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ 

(กรณีหากทา่นมาไมต่รงเวลานดัหมาย ทา่นอาจจะตกทรปิ และจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ท ัง้ส ิน้)  

 

 

ก าหนดการ กรงุเทพฯ • พระนครศรอียธุยา • วดัวชริธรรมาราม • ตลาดหลวงปู่ ทวด • วดัพนญัเชงิ • วดั

ใหญ ่ ชยัมงคล • วดัมหาธาต ุ• วดัพระศรสีรรเพชญ ์• ตลาดน า้อโยธยา  (-/กลางวนั/-) 

 



 

 

 

09.00 น. เดนิทางถงึ วดัวชริธรรมาราม (Wat Wachira Thamma Ram) เป็นวัดสรา้งใหม ่เกดิจากความ

ตัง้ใจของ คุณวัชรพงศ ์ระดมสทิธพัิฒน์ (อุ๊ กรุงสยาม) ประธานมลูนธิพิระเทวราชโพธสิัตวซ์ ึง่ตอ้งการเห็นโครงการทีม่ี

ประโยชน์ต่อสาธารณะตามหลักการ "บวร" ไดแ้ก่บา้น วัด โรงเรยีน และตอ้งการท ากจิกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

รวมถงึสง่เสรมิคณุธรรม และไดส้รา้งรปูเหมอืนสมเด็จหลวงพอ่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดืขนาดหนา้ตักกวา้ง 24 เมตร ความ

สงูรวมฐาน 51 เมตร สรา้งจากปนูหุม้สัมฤทธิเ์คลอืบสทีอง ทัง้องคนั์บไดว้่าเป็นรูปเหมอืนพระสงฆท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก หลงัจากน ัน้น าทุกทา่นแวะเดนิที ่ ตลาดหลวงปู่ ทวด ทีน่ี่ใชว่่าจะมแีต่ของกนิเท่านัน้ทีน่่าสนใจ ยังมรีา้นเสือ้ผา้ 

ของใช ้ถว้ยชามในสไตลย์อ้นยคุใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปอกีดว้ย 

 

 

จากน ัน้ น าท่านชมวดัพนญัเชงิ(Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมัยกอ่นการสถาปนากรุงศรี

อยุธยาขึน้เป็นราชธานี และไดรั้บการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถงึในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชงิเป็นที่

ประดษิฐานของพระพทุธรปูไตรรัตนายก (หลวงพอ่โต หรอืซ าปอกง) พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงอยธุยาทีไ่ดรั้บความเคารพ



 

 

 

บชูาทัง้ในหมูค่นไทยและคนจนีมาอยา่งยาวนาน*พรอ้ม อ.ผูท้รงคณุวุฒ ิน าสวดมนตแ์ละท าพธิถีวายเทยีนพรรษา 

เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกท่า่น* 

 

 

 

 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ครวัสายน า้ป้อมเพชร เป็นรา้นอาหารรมิน า้ 

*เมนพูเิศษ กุง้เผาทา่นละ 1 ตวั* 

บา่ย น าทา่นชม วดัใหญช่ยัมงคล (wat yai chaimongkol) เป็นวัดทีเ่กา่แกว่ัดหนึง่ สรา้งขึน้ในสมัยอยุธยา

ตอนตน้ ถอืว่าเป็นวัดมคีวามส าคัญทางประวัตศิาตรม์ากทีสุ่ด

และเป็นวัดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมามากทีส่ดุวัดหนึง่ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา 

ดา้นหลังวัดมตี าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใหผู้นั้บถือ

ศรัทธาเขา้มากราบไหว ้



 

 

 

 

 

จากน ัน้ น าทา่นสู ่วดัมหาธาต ุ(wat maha that) มสีิง่ทีโ่ดดเดน่คอื เศยีรพระพุทธรูปกว่ารอ้ยปีใน รากไม ้ โดยเศยีร

พระพทุธรูป เป็นพระพุทธรูปหนิทรายเหลอืแค่สว่นเศยีร ส าหรับองคพ์ระนัน้หายไป และเป็นเศยีรพระพุทธรูปเป็น ศลิปะ

อยธุยา วางอยูใ่นรากโพธิข์า้งวหิาร คาดวา่เศยีรพระพทุธรปูนีจ้ะหลน่ลงมาอยูท่ีโ่คนตน้ไมใ้นสมัยเสยีกรุงจนรากไมข้ึน้ปก

คลมุ ท าใหม้คีวาม งดงามแปลกตา จนเลือ่งลอืกลายเป็นสิง่มหัศจรรย ์ท าใหว้ัดแหง่นีก้ลายเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

น าทา่นสู ่ วดัพระศรสีรรเพชญ ์(Wat Phra Si Sanphetch) เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ จังหวัด

พระนครศรอียธุยา ไมม่พีระสงฆจ์ าพรรษา สมยักอ่นเป็นทีป่ระทับของพระเจา้อูท่อง ตอ่มาพระบรมไตรโลกนาถน ามาบรูณ



 

 

 

อกีครัง้ อกีทัง้ยงัเป็นตน้แบบของวัดพระศรรัีตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร จุดทีน่่าสนใจทีส่ าคัญคอื เจดยีท์รงลังกา

จ านวนสามองคท์ีว่างตัวเรยีงยาวตลอดทศิตะวันออกและทศิตะวันตกของวัด 

จากน ัน้ อสิระทกุทา่นชอ้ปป้ิง ณ ตลาดน า้อโยธยา ดว้ยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถงึ

ภาพวถิชีวีติไทยแบบยอ้นยคุทีผ่สมผสานกบัยคุ สมยัใหมอ่ยา่งลงตัวปัจจบุนัมรีา้นคา้มากกวา่ 300 รา้นคา้ พลาดไมไ่ดก้ับ

ของกนิอรอ่ย ๆ ทัง้คาวและหวาน สนิคา้พืน้เมอืง, สนิคา้หัตถกรรม, ของท ามอื, ของเล่น, ของทีร่ะลกึพวกดาบและอาวุธ

โบราณ รวมถงึเสือ้ผา้และเครือ่งประดับตา่ง ๆ 

 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางกลบั กรงุเทพมหานคร 

19.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดนิทาง รถ จ านวน เวลาเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น/ไมม่รีาคาเด็ก 

( ศ ) 07 ส.ค. 63 07 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 08 ส.ค. 63 08 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 09 ส.ค. 

63 

09 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( พ ) 12 ส.ค. 63  12 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 15 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 



 

 

 

( อา ) 16 ส.ค. 

63 

16 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 21 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 22 ส.ค. 63 22 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 23 ส.ค. 

63 

23 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 28 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 29 ส.ค. 63 29 ส.ค. 63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 30 ส.ค.63 30 ส.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

(พ) 02 ก.ย.63 02 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 04 ก.ย.63 04 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส )05 ก.ย.63 05 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 06 ก.ย.63 06 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 11 ก.ย.63 11 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 12 ก.ย.63 12 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 13 ก.ย.63 13 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 18 ก.ย.63 18 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 19 ก.ย.63 19 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 20 ก.ย.63 20 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 25 ก.ย.63 25 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 26 ก.ย.63 26 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 27 ก.ย.63 27 ก.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( พฤ ) 01 ต.ค.63 01 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 02 ต.ค.63 02 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 03 ต.ค.63 03 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 04 ต.ค.63 04 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 



 

 

 

( ศ ) 09 ต.ค.63 09 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 10 ต.ค.63 10 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 11 ต.ค.63 11 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อ ) 13 ต.ค.63 13 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 16 ต.ค.63 16 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 17 ต.ค.63 17 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 18 ต.ค.63 18 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

 ( ศ ) 23 ต.ค.63 23 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 24 ต.ค.63 24 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 25 ต.ค.63 25 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 30 ต.ค.63 30 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 31 ต.ค.63 31 ต.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 01 พ.ย.63 01 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 06 พ.ย.63 06 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 07 พ.ย.63 07 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 08 พ.ย.63 08 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 13 พ.ย.63 13 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 14 พ.ย.63 14 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 15 พ.ย.63 15 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 20 พ.ย.63 20 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 21 พ.ย.63 21 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 22 พ.ย.63 22 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 27 พ.ย.63 27 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 28 พ.ย.63 28 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 29 พ.ย.63 29 พ.ย.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 



 

 

 

( ศ ) 04 ธ.ค.63 04 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 05 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 06 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( จ ) 07 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( พฤ ) 10 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 11 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 12 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 13 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 18 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 19 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 20 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 25 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 26 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 27 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63 บสั VIP 30+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอบุัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 

คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และต่างประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

คา่ทปิไกด,์คนขบัรถ  200 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง : หักคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิคา่มดัจ ารถบสัปรับ

อากาศ , รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพ่ัก ,คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน  : ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อาท ิ  คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพ่ัก ,  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่

ทอ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลกิการเดนิทางแต่สามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมกีาร

ส ารองทีน่ั่งแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หเ้ต็มจ านวน   

 ในกรณีช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

เก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เงือ่นไขการยกเลกิทัวรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 



 

 

 

กรณีจองทัวรว์ันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์,วันหยดุยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิเ์ก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด โดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณี

ทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  

3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 



 

 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


