


 

วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก – จงัหวดัสุโขทยั – วดัพพิฒันม์งคล – คำเฟ่ เดอ มำลำ (DE MALA CAFÉ & 

RESTAURANT) – วดัศรชีุม – วดัช้ำงลอ้ม – พพิธิภฑัณสถำนแห่งชำตริำมค ำแหง – อุทยำนประวตัศิำสตร์

สุโขทยั – ชมพระอำทติยต์กดนิ 

 
06.00 น. พรอ้มกัน ณ ป้ัมน ้ำมัน ปตท. วภิำวดขีำออก  

(กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดนิทำงมำยังจุดนัดหมำย เนื่องจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำที่ก ำหนด หำกท่ำนเดนิทำงมำไม่

ทันเวลำ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใชจ่้ำยเนื่องจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อ
ค ำนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ) 

 
06.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จงัหวดัสุโขทยั เป็นจังหวัดที่นับไดว้่ำเป็นมรดกโลก แหล่งประวัตศิำสตร์ส ำคัญของชำต ิแหล่ง

ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกำรท่องเที่ยวทำงศลิปวัฒนธรรม เช่น โบรำณสถำน วัดพระธำตุ ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบ

สโุขทัย รวมทัง้ม ีภำพเขยีนฝำผนัง และแหลง่ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 5-6 ชัว่โมง)  
  
 

 
น ำท่ำนเช็คอิน คำเฟ่ เดอ มำลำ (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT) เป็นคำเฟ่

ขนำดใหญ่ มีบรกิำรทัง้คำเฟ่ และรำ้นอำหำร มพีื้นที่สเีขยีวจำกทุ่งหญำ้ และตกแต่งสไตล์

โรงนำแนวยุโรปตัวคำเฟ่ เป็นกระจกทัง้หลัง และมสี่วนของกำรจัดโซนเพื่อใหลู้กคำ้ไดม้ำ
เช็คอนิ ถำ่ยรูปเก๋ๆ  มมุไมน่่ำเบือ่อกีมำกมำย (หมำยเหต ุ: ไมร่วมคำ่เครือ่งดืม่ และเบเกอรี)่ 

 
 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิำรอำหำร กลำงวนั (1) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพพิฒันม์งคล ณ อ ำเภอทุ่งเสลีย่ม จังหวัดสุโขทัย ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งเสลีย่ม ประมำณ 3 

กโิลเมตร เป็นวัดส ำคัญวัดหนึง่ของจังหวัด แต่เดมิเป็นวัดรำ้งกลำงทุ่งนำ สันนษิฐำนว่ำเป็นวัดมำก่อนประมำณ 700 ปี ไม่

ปรำกฏหลักฐำนทำงประวัตศิำสตร์ ไดพ้บเพียงรำกฐำนอุโบสถ เจดียโ์บรำณ ซึง่จมอยู่ใตพ้ื้นดนิลกึลงไปประมำณ 1.50 
เมตร ตรงใจกลำงวัด ในปัจจุบันนัน้ วัดพพิัฒน์มงคล เป็นทีรู่จ้ักกันอยำ่งมำกของคนประเทศ และชำวตำ่งชำต ินับเป็นสถำน

ธรรมะซือ่ดังอันดับตน้ๆ ของประเทศ และยังเป็นแหล่งสถำนที่ศกึษำเชงิพุทธศำสนำ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชงิธรรมชำต ิ
โดยมหีลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอำจำรยพ์พิัฒน์มงคล เจำ้อำวำสและเจำ้คณะอ ำเภอ ทุ่งเสลีย่ม กอ่ตัง้สรำ้งวัดและ 

ไดพ้ัฒนำถำวรวัตถุตำ่งๆ ทีจ่ัดวำ่เป็นเอกลักษณ์ของวัด วจิติรเชงิศลิปะโบรำณทรงไทยลำ้นนำขึน้เป็นจ ำนวนมำกในวัดแห่ง

นี้ ไดแ้ก ่โบสถเ์รอืนแกว้ วหิำรลำ้นนำ ลำนศกึษำพระปรยัิตธิรรม แผนกบำลนัีกธรรมกำรพัฒนำและกำรปฏบัิตธิรรม รวมทัง้
พระพุทธรูปทองค ำ ศลิปะสมัยกรุงสโุขทัยทีป่ระดษิฐำนอย่ำงสวยสดงดงำม คู่กับวัดและจังหวัดสโุขทัย รวมระยะเวลำ ๒๖ 



ปี  บนพืน้ที ่119  ไร่ วัดทีม่ภีูมทัิศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำ

แลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแหง่ชำตดิอยภูคำ ดำ้นลำ่งมแีมน่ ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำก

ลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลำได ้
 

 
 

ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับตัวเมอืงสโุขทัย น ำท่ำนชม วดัศรชีุม 
เป็นศำสนโบรำณสถำนแห่งหนึง่ในเขตอุทยำนประวัตศิำสตรส์โุขทัย วัดแห่ง

นี้เป็นที่ประดษิฐำนพระพุทธรูปปำงมำรวชิัยองคใ์หญ่ซึง่มนีำมว่ำ "พระอจนะ" 
องค์พระพุทธรูปประดิษฐำนอยู่ในมณฑป ซึ่งปัจจุบันยอดพระมณฑปได ้

พังทลำยหมดแลว้ เหลือแต่เพียงผนังก ำแพงโดยรอบ ไม่มีหลังคำปกคลุม 

เป็นพระพุทธรูปกลำงแจง้จนถงึทกุวันนี้ 
 

น ำท่ำนชม วดัชำ้งลอ้ม เป็นวัดนอกเขตก ำแพงเมอืง มปีระวัตคิวำมเป็นมำว่ำ
ไดส้รำ้งอุทศิใหกั้บพระมหำธรรมรำชำที่ 1 (พญำลไิทย) รำวศตวรรษที่ 20 

จุดเด่นที่ตัวเจดยีท์รงลังกำ หรือระฆังคว ่ำ มีชำ้งลอ้มรอบคลำ้ยคลงึกับเจดยี์

วัดสรศักดิ์ (มีชำ้งลอ้มชัน้เดียว) และเจดีย์วัดชำ้งลอ้ม อีกแห่งในอุทยำน
ประวัตศิำสตร์ศรีสัชนำลัย แต่ต่ำงกันที่มีฐำนชำ้งลอ้มสูงสองชัน้ ในสภำพ

คอ่นขำ้งสมบรูณ์ 
 

เขำ้เยีย่มชม พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำต ิรำมค ำแหง  ทีต่ัง้ข ึน้ตำมพระนำม
ของพ่อขุนรำมค ำแหงมหำรำช พระกษัตริย์ไทยผูป้กครองเมืองสุโขทัยในช่วงตน้พุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยจัดแสดง

โบรำณวัตถุที่ไดจ้ำกกำรขุดแต่งบูรณะโบรำณสถำนในเขตเมืองเก่ำสุโขทัย เมืองโบรำณใกลเ้คียง และอกีส่วนหนึ่งเป็น

โบรำณวัตถ ุศลิปวัตถ ุทีพ่ระโบรำณวัตถำจำรย(์พระรำชประสทิธคิุณ) อดตีเจำ้อำวำสวัดรำชธำนีและเจำ้คณะจังหวัดสโุขทัย 
ไดอ้นุญำตใหเ้คลือ่นยำ้ยจำกพพิธิภัณฑใ์นวัดรำชธำนีมำเก็บรักษำและจัดแสดง 

 



 
 

น ำทำ่นชม อุทยำนประวตัศิำสตรสุ์โขทยั  ครอบคลุมพืน้ทีโ่บรำณสถำนกรุงสโุขทัยศนูยก์ลำงกำรปกครองของอำณำจักร

สโุขทัยซึง่มอี ำนำจ อยู่บรเิวณภำคเหนือ ตอนลำ่งของประเทศไทยในชว่งพุทธศตวรรษที ่18-19 ผังเมอืงสโุขทัยมลีักษณะ
เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผำ้ มีควำมยำวประมำณ 2 กโิลเมตร กวำ้งประมำณ 1.6 กโิลเมตร ดำ้นทศิเหนือจดทศิใตย้ำว 2 ,000 

เมตร ดำ้นทศิตะวันตกยำว 1,600 เมตร เป็นก ำแพงพูนดนิ 3 ชัน้ โดยกำรขดุเอำดนิขึน้มำถมเป็นก ำแพง และพืน้ดนิทีขุ่ดขึน้
ยังเป็นคูน ้ำไวใ้ชส้อยและเป็นก ำแพงน ้ำขึน้ อกี 2 ชัน้ ก ำแพง มีประตูเมือง 4 ประตู ดำ้นเหนือเรยีกว่ำ "ประตูศำลหลวง" 

ดำ้นใตเ้รยีกว่ำ "ประตูนะโม" ดำ้นทศิตะวันออกเรยีกว่ำ "ประตูก ำแพงหัก" ดำ้นทศิตะวันตกเรียกว่ำ "ประตูออ้" ภำยนอก
ก ำแพงเมอืงในรัศม ี5 กม. มโีบรำณสถำนประมำณ 70 แหง่ สรำ้งขึน้ไวใ้นพุทธศำสนำและศำสนำพรำหมณ์ ภำยในยังเหลอื

ร่องรอยพระรำชวังและวัดอกี 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนคอื วัดมหำธำตุ  อุทยำนแห่งนี้ไดร้ับกำรบูรณปฏสิังขรณ์

โดยกรมศลิปำกรและไดร้ับควำมช่วยเหลอืจำกองคก์ำรยูเนสโก มีผูเ้ยี่ยมชมหลำยพันคนต่อปี ซึง่สำมำรถเดนิเทำ้หรอืขี่
จักรยำนเที่ยวชมได ้อุทยำนประวัตศิำสตรส์ุโขทัย ไดร้ับกำรประกำศจำกองคก์ำรยูเนสโกแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยำน

ประวัติศำสตร์ที่ ก ำแพงเพชรและศรีสัชนำลัยภำยใต ช้ื่อว่ำ   "เมือง
ประวัตศิำสตร์สุโขทัยและเมืองบรวิำร" (Historic Town of Sukhothai and 

Associated Historic Towns) “ไฮไลท์ น ำท่ำนชมวิวพระอำทิตย์อัสดง ณ 

อทุยำน” (หมำยเหต ุ: ไมร่วมคำ่รถรำง และรถจักรยำนทอ่งเทีย่วในอทุยำน) 
 

เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่ (2) 
 

ทีพ่กั     MIDTOWN RESORT หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

 

 
 

 
 



วนัทีส่อง วดัสะพำนหนิ – ชมพระอำทติยข์ ึน้ – จงัหวดัพษิณุโลก – วดัพระศรรีตันมหำธำตุวรมหำวหิำร (พระพุทธชนิรำช) 

– วดันำงพญำ – วดัรำชบรูณะ – กรงุเทพฯ  

 
05.00 น. น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัตะพำนหนิ หรอื วดัสะพำนหนิ ชมววิพระอำทติยข์ ึน้ 

ตั ้งอยู่นอกเขตก ำแพงเมืองเก่ำสุโขทัยทำงทิศตะวันตก โดยอยู่ในเขต
อรัญวำส ีหรอืเขตวัดป่ำ วัดนี้ตัง้อยู่บนเนนิเขำสูงประมำณ 200 เมตร บรเิวณ

ทำงเดนิขึน้โบรำณสถำนมีทำงเดนิปูลำดดว้ยหนิชนวนจำกตนีเขำขึน้ไปเป็น

ระยะทำง 300 เมตร สิง่ส ำคัญภำยในวัด ไดแ้ก่ พระประธำนเป็นพระพุทธรูป
ยืนขนำดใหญ่ เป็นที่ประดษิฐำนพระปำงประทำนอภัย สูง 12.50 เมตร ซึง่

เรยีกวำ่ พระอัฏฐำรส 
 

07.00 น. กลับเขำ้โรงแรม เพือ่รับประทำนอำหำรเชำ้ เตรยีมตัวเดนิทำง เก็บสมัภำระ  

 
เชำ้ บรกิำรอำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 
น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่จงัหวดัพษิณุโลก (ใชเ้วลำโดยประมำณ 1.30 

ชัว่โมง )  
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระศรรีตันมหำธำตุวรมหำวหิำร (วดัใหญ่) ตัง้อยู่ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 

เป็นวัดส ำคัญอย่ำงมำกของจังหวัดพษิณุโลก ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำน่ำนฝ่ังตะวันออก เป็นวัดหลวงชัน้เอก ชนดิ วรมหำวหิำร ดำ้น
ในวหิำรของวัดเป็นที่ประดิษฐำน “พระพุทธชนิรำช” หรือที่ชำวเมืองพิษณุโลกเรียกขำนว่ำ “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็น

พระพุทธรูปปำงมำรวชิัยขนำดใหญ่ หล่อดว้ยทองสัมฤทธิใ์นสมัยพระมหำธรรมรำชำที่ 1 (พญำลไิท) โปรดใหส้รำ้งขึน้
พรอ้มกับพระพุทธชนิสหี ์ปัจจุบันประดษิฐำนอยู่ทีวั่ดสทัุศนเทพวรำรำม และพระศรศีำสดำซึง่ประดษิฐำนอยู่ที่วัดบวรนเิวศ

วหิำร พุทธลักษณะของพระพุทธชนิรำชนัน้สวยงำมเป็นอย่ำงมำก เสน้รอบนอกพระวรกำยอ่อนชอ้ย พระขนงโก่ง พระเกตุ

มำลำเป็นเปลวเพลงิ พระหัตถม์ีปลำยนิ้วทัง้สีเ่สมอกัน ซึง่เป็นลักษณะพเิศษเรียกว่ำ ทีฒงฺคุล ีไดร้ับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็น
พระพุทธรูปทีม่ีพุทธลักษณะงดงำมทีสุ่ดในโลก มนัีกท่องเทีย่วทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำชมและสักกำรบูชำพระ

พุทธชนิรำชเป็นจ ำนวนมำก (ส ำหรับทำ่นทีต่อ้งกำรซือ้ของฝำกสำมำรถซือ้ไดจ้ำกดำ้นหลังวัด) 
 

 
 



น ำท่ำนเขำ้สู ่วดันำงพญำ สนันษิฐำนว่ำ ผูส้รำ้งพระนำงพญำคอื พระวสิทุธกิษัตรยี ์พระ มเหสขีองพระมหำธรรมรำชำ และ

ทรงเป็นพระรำชมำรดำของสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช พระองคท์รงสรำ้งพระนำงพญำขึน้ในครำวบูรณปฏสิังขรณ์วัดรำช

บรูณะ รำวปี พ.ศ. 2090 – 2100 ขณะนัน้พษิณุโลกเป็นเมอืงลูกหลวง และพระองคด์ ำรงพระอสิรยิยศเป็นแม่เมอืงสองแคว 
และพระมหำธรรมรำชำทรงพระอสิรยิยศที ่พระอปุรำช แหง่แผน่ดนิพระมหำจักรพรรด ิกรุงศรอียุธยำ พื้นทีต่ดิกับวัด พระศรี

รัตนมหำธำตุวรมหำวหิำร (วัดใหญ่) โดยมถีนนจ่ำกำรบุญคั่นกลำง นอกจำกนัน้อยู่ตดิกับวัดรำชบูรณะ แต่ปัจจุบันถนนสำย
มติรภำพตัดผ่ำน ท ำใหวั้ดนำงพญำกับวัดรำชบูรณะ ตัง้อยู่คนละฝ่ังถนน ไดข้ึน้ทะเบียนโบรำณสถำน ในวันที่ 27 กันยำยน 

2479 เฉพำะวหิำร ปัจจุบันเป็นอโุบสถ และเจดยีย์อ่มมุไมส้บิ 2 องค ์
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัรำชบูรณะ วัดเก่ำแก่ในจังหวัดพษิณุโลกที่อำจจะมีชือ่เหมือนกับวัดเก่ำแก่ในจังหวัดต่ำงๆ อย่ำงเช่นที่

กรุงเทพฯ กับจังหวัดพระนครศรอียุธยำ โดยแต่ละวัดจะมลีักษณะเฉพำะของศลิปะและสถำปัตยกรรมทีแ่ตกต่ำงกันออกไป 
สรำ้งขึน้ในสมัยสโุขทัยเชน่เดยีวกับวัดพระศรมีหำธำตวุรมหำวหิำร และยังไดร้ับกำรบูรณะตอ่ๆ กันมำจนเมือ่ถงึสมัยพระยำลิ

ไท จงึไดม้กีำรเปลีย่นชือ่เป็นวัดรำชบรูณะในทีส่ดุ 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (4) 

 
14.00 น. ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลำประมำณ 4-5 ชัว่โมง) 

20.00 น. เดนิทำงถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 
  

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 04 ตลุำคม 2563 2,999 800 

10 – 11 ตลุำคม 2563 2,999 800 

17 – 18 ตลุำคม 2563 2,999 800 

23 – 24 ตลุำคม 2563 
(วนัปิยมหำรำช) 

3,199 800 

24 – 25 ตลุำคม 2563 3,199 800 

07 – 08 พฤศจกิำยน 2563 2,999 800 

14 – 15 พฤศจกิำยน 2563 2,999 800 

21 – 22 พฤศจกิำยน 2563 2,999 800 

28 – 29 พฤศจกิำยน 2563 2,999 800 

05 – 06 ธนัวำคม 2563 
(วนัพอ่) 

3,199 800 

06 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัพอ่) 

3,199 800 

12 – 13 ธนัวำคม 2563 2,999 800 

19 – 20 ธนัวำคม 2563 2,999 800 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

26 – 27 ธนัวำคม 2563 2,999 800 

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564 
(วนัปีใหม)่ 

3,999 1,000 

 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 
 

** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 200 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 
 คำ่รถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่ำน หรือ 3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่ำน Triple 

วำ่ง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  คำ่ใชจ่้ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 200 บำท  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่
ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่่ำกรณีใดๆ ใหถ้อื

วำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง

กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่
ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 



2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำย

ของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  
 


