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            เราเทีย่วดว้ยกนั 
     เคาทด์าวน ์อยธุยา 4D3N     

เทีย่วคุม้คณุภาพครบ 
บนิตรง เชา่เหมาล า ฉลองวนัหยดุยาว 
และเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

(ใชส้ทิธิเ์ทีย่วดว้ยกนั ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด) 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ทา่นละ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 9,777. - 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 9,777. - 
 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางและเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากเชยีงใหม,่
เชยีงราย,ภูเก็ต กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความ
กรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหาก
เกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 
การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการควบคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วนั
กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 : สนามบนิตน้ทาง – สนามบนิดอนเมอืง – ตลาดน า้อโยธยา - วดัหนา้พระ
เมรรุาชกิาราม - วดัไชยวฒันาราม (ใสชุ่ดไทย) - ปรางค ์ววิ คาเฟ่ 

05.30 น. เดนิทางจาก ทา่อากาศยาน เชยีงราย 

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิเชยีงราย

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก   

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air  

08.50 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ พระนครศรอียุธยาโดยรถบัสปรับ
อากาศ VIP 

 

 
05.30 น.   เดนิทางจาก ทา่อากาศยาน เชยีงใหม ่

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิเชยีงใหม่

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

07.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air  

08.55 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ พระนครศรอียุธยาโดยรถบัสปรับ
อากาศ VIP 
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09.30 น. เดนิทางจาก ทา่อากาศยาน ภเูก็ต 

  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินภูเก็ต 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

11.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Thai Lion Air  

13.00 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ พระนครศรอียุธยาโดยรถบัสปรับ
อากาศVIP 

 
จากนั้นน าท่านไปยัง ตลาดน ้าอโยธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ก่อตัง้ขึน้เพื่อวัตถุประสงคท์ีจ่ะท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้   เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวใจกลางเมือง สะทอ้นถงึวถิีชวีติความเป็นอยู่แบบไทยในสมัยกรุงศรี
อยธุยา  ทัง้ดา้นการแตง่กาย  การแสดงพืน้บา้น  การละเลน่  ของกนิของใชใ้นยคุ
เกา่  ความเป็นอยูแ่บบไทยๆ ทีเ่รยีบงา่ย  ขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ  ตลอดจน
สถาปัตยกรรมทีค่งความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรอียธุยา  ทีจ่ะ
สามารถสะทอ้นถงึความเป็นเมอืงกรุงเกา่ไดเ้ป็นอย่างดี  และเพือ่เป็นจุดศนูยร์วม
นักท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างชาต ิ ทีจ่ะเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศ 
และทัศนียภาพอันงดงามตามแบบฉบับของความเป็นไทย นักท่องเทีย่วสามารถ
เดนิชมตลาด เพื่อชมิอาหาร เลือกซื้อของกนิของใชก้ลับไปเป็นของฝากจาก
รา้นคา้ทีต่ัง้อยูเ่รยีงรายภายในเรอืนไทยอันงดงามรอบตลาดน ้า 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดน า้อโยธยา 

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป วดัหนา้พระเมร ุหรอื วัดพระเมรรุาชกิารามวรวหิาร 
ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รมิคลองสระบัวดา้น
เหนือของคูเมอืง (แม่น ้าลพบรุเีก่า) ตรงขา้มกับพระราชวังหลวง มชีือ่เดมิว่า “วัด
พระเมรุราชการาม” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผูส้รา้งและสรา้งในสมัยใด 
พจิารณาไดว้่า น่าจะเป็นวัดสรา้งขึน้ตรงทีถ่วายพระเพลงิกษัตรยิอ์งคใ์ดองคห์นึง่
ตน้สมัยอยุธยา มีแต่เพียงต านานกล่าวว่าพระองค์อนิทร์ในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธบิดทีี ่2 ไดส้รา้งวัดนี้ข ึน้เมือ่ พ.ศ. 2046 แตไ่มม่หีลักฐานยนืยันแน่นอน 
สิง่ส าคัญทีป่รากฏภายในวัดนี้ คอื พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครือ่ง
ใหญ่ ซึง่อาจจะไดรั้บการบรูณะครัง้ใหญใ่นรัชกาลของสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง 
หนา้บันของพระอุโบสถเป็นไมแ้กะสลักปิดทองทีแ่สดงรูปนารายณ์ทรงครุฑยุด
นาคประทับราหแูวดลอ้มดว้ยเหลา่เทวดา 

 
น าทา่นเดนิทางไป วดัไชยวฒันาราม  
(ใหท้่านไดเ้ช่าชุดไทย ถ่ายรูปคู่บรรยากาศสุดสวย) วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอน
ปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้อยู่ที ่ต าบลบา้นป้อม อ าเภอเมอืงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ทางฝ่ังตะวันตกนอกเกาะเมอืง  
เป็นวัดหลวงทีบ่ าเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตรยิส์บืต่อมาหลังจากนัน้ทุก
พระองค ์จงึไดรั้บการปฏสิังขรณ์สบืต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิ
ศพพระบรมวงศานุวงศเ์กอืบทกุพระองค ์สมเด็จพระเจา้อยูหั่วบรมโกศสิน้พระชนม์
ก็ไดถ้วายพระเพลงิทีว่ัดนี้  
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เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ บา้นเคยีงน า้ 

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

 
 
 
 
 
                                                                                                             
                   
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ปรางค ์ววิ คาเฟ่ ถา่ยรปูอยธุยายามค า่คนื 

ทีพ่กั โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์ หรอืเทยีบเทา่ 

(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระผา่น
ระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
*ค าอธบิายโครงการอยูด่า้นลา่งโปรแกรม 

 
     วนัเขา้ทีพ่กั                        ประเภทหอ้ง       ราคาปกต ิ    ราคาใชส้ทิธิ ์

30-31 ธ.ค.63 Luxury with  
breakfast 

1,600 บาท/   
คนื/หอ้ง 

960 บาท/คนื/
หอ้ง 

31ธ.ค.63 
-01ม.ค.64 

1,750 บาท/   
คนื/หอ้ง 

1,050 บาท/   
คนื/หอ้ง 

• 1หอ้ง ส าหรบั พกั2 ทา่น 
 
* ในคนืวนัที ่31ธนัวาคม 2563 ทางโรงแรมจดังานเลีย้งส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ มกีาร
แสดง มซุีม้อาหาร ซุม้เกมส ์การจบัฉลากรางวลั หากทา่นตอ้งการเขา้รว่มงานเลีย้งสามารถ
ซือ้ แพคเกจปีใหม(่หอ้งพกั+อาหารเชา้+ บตัรเขา้รว่มงานเลีย้ง ส าหรบั2 ทา่น )ได ้โดยใช ้
สทิธิเ์ท ีย่วดว้ยกนั 
โดยรายละเอยีด ราคาดงันี ้
 

    วนัทีเ่ขา้พกั    ประเภทหอ้ง  ราคาปกต ิ    ราคาใชส้ทิธิ ์

31ธ.ค.63 
- 01ม.ค.64 

 Luxury 4,000 บาท/   
คนื/หอ้ง 

2,400 บาท/   
คนื/หอ้ง 

•  1หอ้ง ส าหรบั พกั2 ทา่น 
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หอ้ง Luxury 

 

** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบตุามโปรแกรมเต็ม ทาง บรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารเลอืกประเภทหอ้งและท าการแจง้เลขทีบ่ตัรประชาชน 4 หลกั

สุดทา้ย พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทเ์พือ่ท าการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนัและช าระเงนิ

โดยตรงกบัทางโรงแรมไดท้นัทหีลงัจากไดร้บัลิง้คเ์พือ่ช าระเงนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 

‘เราเทีย่วดว้ยกนั’ ขอขอบคณุ 
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วนัที ่2 : ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่ – ศาลหลกัเมอืง – วดัพระ
แกว้ – ทวัร ์MRT (สถานสีามยอด - สนามไชย - วดัมงักร) - Asiatique 
the riverfront 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางไป ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่ บา้นของ
พ่อคือชือ่เรียกสัน้ๆ ที่เขา้ใจง่าย ของศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงแห่งนี้  
เกดิขึน้จากนายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่ตอ้งการเผยแพร่ความรู ้
เกษตรทฤษฎใีหม่แกค่นทั่วไป ใหไ้ดเ้ขา้มาศกึษาเรยีนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลที ่9) แบบ
ฟรีๆ  ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้สิน้ บนผนืดนิกวา่ 3.5 ไร่ แบง่พืน้ทีอ่อกเป็นสดัสว่น
ตา่ง ๆ ตามหลักการเกษตรทฤษฎใีหม ่ไดแ้ก ่แหลง่กกัเก็บน ้า ทุง่นา 
พื้นทีเ่พาะปลูกพชื พื้นทีเ่ลีย้งสัตว ์และทีพ่ักอาศัย นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมใหท้ า
เป็นฐานๆ อกี 6 ฐาน  
ไดแ้ก ่
– ฐานกจิกรรมปักด านา 
– ฐานกจิกรรมเลีย้งแพะและแกะ 
– ฐานกจิกรรมปลาตะเพยีนสาน 
– ฐานกจิกรรมไกไ่ข ่
– ฐานกจิกรรมอาหารบา้นของพอ่ 

   –ฐานกจิกรรมบา้นของพอ่บา้นของฉัน      
 ‘บา้นของพ่อ’ ไม่เก็บค่าเขา้ชม แต่มีกล่องตัง้ไว ้

  เป็นคา่สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ใหห้ยอดเงนิตามก าลังคะ่ ถอืเป็นอกี 
  หนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่หมาะกบัพาเด็ก ๆ มาสนุกสนาน และไดท้ ากจิกรรม 
  รว่มกนัทัง้ครอบครัว 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพมหานคร 
น าทา่นเดนิทางไป ศาลหลกัเมอืงกรงุเทพมหานคร 
เป็นศาลทีส่รา้งขึน้มาพรอ้มกบัการสถาปนากรุงรัตนโกสนิทรเ์ป็นราชธานีตามธรรม
เนียมพธิพีราหมณ์วา่ กอ่นทีจ่ะสรา้งเมอืงจะตอ้งท าพธิยีกเสาหลักเมอืงในทีอ่นัเป็น
ชยัภมูสิ าคัญ เพือ่เป็นสริมิงคลแกบ่า้นเมอืงทีจ่ะสรา้งขึน้ 
 

 



PTL-NYR05 [อยธุยา] เราเทีย่วดว้ยกัน - เคาทด์าวน์ ปังปรุเิย่ อยธุยา-แบงคอคซติี ้💙  4 วัน 3 คนื โดย SL (ตน้ทาง เชยีงใหม,่เชยีงราย,ภเูก็ต) 

 

จากนัน้เดนิทางไป วดัพระแกว้ (วดัพระศรรีตันศาสดาราม) 
วัดพระศรรีัตนศาสดาราม หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วัดพระแกว้ เป็นวัดทีม่พีระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯใหส้รา้งขึน้พรอ้มกับการสถาปนา
กรุงรัตนโกสนิทร ์พ.ศ.2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเชน่เดยีวกับวัดพระศรี
สรรเพชญ ์ซึง่เป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมพีระราชประสงคใ์ห ้
วัดพระศรรีัตนศาสดารามเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหามณีรัตนปฏมิากร หรอื พระ
แกว้มรกต พระคูบ่า้นคูเ่มอืงของแผน่ดนิสยามทีพ่บ          
ณ วัดป่าเยีย้ะ (ป่าไผ่) จังหวัดเชยีงราย และเป็นสถานทีท่รงบ าเพ็ญพระราชกศุล 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วน
พทุธาวาสไมม่สีว่นสงัฆาวาส 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ รา้น...........  

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

น าคณะท่านเดนิทางไปยัง  สถานสีามยอด สถานีนี้ดา้นบนก็จะไปตรงสวนบรมนี
นาถ ดโิอสยาม บรเิวณทางเขา้ก็จะมมีุมใหถ้่ายรูปอยูบ่า้ง เป็นเหมอืนชอ่งหนา้ตา่ง
บา้นสเีขยีวยคุเกา่ 

 

 

 
 

 

 
คณะทา่นเดนิทางไปยัง สถานสีนามไชย ถอืวา่เป็นสถานีรถไฟใตด้นิอกีทีท่ี ่
วา้วมาก ลงจากรถออกมาที่สถานี มันคือทอ้งพระโรงแน่นอน ก าแพงเวียงวัง
จ าลองไดส้วยงามประทับใจ ลวดลายไทยก็เลอืกไดน่้าดู นับเป็นเสน้ทางทีโ่ดด
เดน่มากเสน้ทางหนึง่ของการเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าใตด้นิ  
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น าคณะท่านเดนิทางไปยัง สถานวีดัมงักร สถานีตัง้อยู่ใจกลางย่านเยาวราช 
บรเิวณถนนเจรญิกรุงตัดกับถนนพลับพลาไชยและถนนแปลงนาน เป็นสถานีสว่น
ต่อขยายมาจากหัวล าโพง ภายนอกตกแต่งดว้ยศลิปะแบบชโิน-โปรตุกสี ส่วน
ภายในตกแต่งดว้ยศลิปะแบบจีน เนน้การใชส้มีงคลอย่างสแีดงและทองบนผนัง
ใกลห้อ้งจ าหน่ายตั๋ว ประดับดว้ยประตมิากรรมลวดลายมังกรและลายเมฆ ให ้
ความรูส้กึเหมอืนเดนิทางเขา้สูท่อ้งมังกร 

 
 

 

 
 
 
 
น าทา่นเดนิทางไป Asiatique the riverfront 

เป็นศูนยก์ารคา้แนวราบรมิแม่น ้าทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจา้พระยา 
ระหวา่งซอยเจรญิกรงุ 72-76 ถนนเจรญิกรงุ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร ภายในโครงการประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารรมิน ้า นอกจากนี้
ยังเป็นที่ตัง้ของโรงละครคาลปิโซ่ที่ยา้ยมาจากโรงแรมเอเชยี และโรงละครโจ
หลยุสท์ีย่า้ยมาจากสวนลมุไนทบ์าซาร ์   

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร ์ฟรอ้นท ์
(มคัคุเทศกจ์ะใหก้ารดูแล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

  พกัที ่KINGSTON SUITE HOTEL สขุมุวทิ 15 หรอืเทยีบเทา่  

(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระผา่น
ระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
*ค าอธบิายโครงการอยูด่า้นลา่งโปรแกรม 
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** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบุตามโปรแกรมเต็ม ทางบรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารเลอืกประเภทหอ้งและท าการแจง้เลขทีบ่ตัรประชาชน 4 หลกั

สุดทา้ย พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทเ์พือ่ท าการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนัและช าระเงนิ

โดยตรงกบัทางโรงแรมไดท้นัทหีลงัจากไดร้บัลิง้คเ์พือ่ช าระเงนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 

‘เราเทีย่วดว้ยกนั’ ขอขอบคณุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ประเภทหอ้ง ราคาปกต ิ
(2ทา่น/หอ้ง) 

ราคาใชส้ทิธิ ์
(2ทา่น/หอ้ง) 

SUPERIOR ROOM 1,500บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

900 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

DELUXE SUITE 

 
 
 
 
 
 
 

1,600บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

960 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

EXCUTIVE CONNER ROOM 

 
 
 
 
 
 
 

1,900บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

1,140 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 
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วนัที ่3 : อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุเทพ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุเทพ!!  

          สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีแ่นะน า 
 

*วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร(วดัภเูขาทอง) 

 -เป็นพระอารามหลวงชัน้โท ชนดิราชวรมหาวหิารตัง้อยู่

ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ 

พระบรมบรรพต 

 

    *แหลง่ชอ้ปป้ิง  เชน่   หา้ง MBK  , ศนูยก์ารคา้ THE PLATINUM และย่าน

  ประตนู ้า 

     *ยา่นวงัหลงั   เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮติในย่านฝ่ังธน อยู่ตดิกับท่าเรอืวัง

  หลัง(พรานนก) และโรงพยาบาลศริริาช "ตลาดวังหลัง" ยังมชีือ่เสยีงในเรือ่ง

  ของการเป็นแหล่งซือ้หาสนิคา้แฟชั่นมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 

  กระเป๋า แบบสวยๆ ยังมขีองกนิของใช ้มอีาหารอรอ่ยใหล้ิม้ลอง 

 
 

 
 

 

 
 
 

   

  พกัที ่KINGSTON SUITE HOTEL สขุมุวทิ 15 หรอืเทยีบเทา่  

(ทา่นใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนั เพือ่รบัสว่นลดคา่ทีพ่กั 40% โดยช าระผา่น
ระบบแอปพลเิคชนัเป๋าตงั //คา่ทีพ่กัไมร่วมกบัคา่ทวัร)์  
*ค าอธบิายโครงการอยูด่า้นลา่งโปรแกรม 
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** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบตุามโปรแกรมเต็ม ทาง บรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารเลอืกประเภทหอ้งและท าการแจง้เลขทีบ่ตัรประชาชน 4 หลกั

สุดทา้ย พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทเ์พือ่ท าการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนัและช าระเงนิ

โดยตรงกบัทางโรงแรมไดท้นัทหีลงัจากไดร้บัลิง้คเ์พือ่ช าระเงนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 

‘เราเทีย่วดว้ยกนั’ ขอขอบคณุ 

 

 
วนัที ่4  : STARBUCKS 24 - ลง้1919 - Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet 

Square Muangthong Thani - สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิปลายทาง 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  Check out จากทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางไปทานกาแฟและถา่ยรปูที ่ 

STARBUCKS 24 
 

 
 
 
 

 

          ประเภทหอ้ง ราคาปกต ิ
(2ทา่น/หอ้ง) 

ราคาใชส้ทิธิ ์
(2ทา่น/หอ้ง) 

SUPERIOR ROOM 1,500บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

900 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

DELUXE SUITE 

 
 
 
 
 
 
 

1,600บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

960 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

EXCUTIVE CONNER ROOM 

 
 
 
 
 
 
 

1,900บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

1,140 บาท/คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ลง้1919 ทีเ่ทีย่วสดุชคิรมิแม่น ้าเจา้พระยา เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร  โดยการบูรณะอาคารเก่าทัง้หมด มีความโดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมจนี กอ่อฐิถอืปนูและการใชโ้ครงสรา้งไมท้ีย่ังคงเกบ็รปูแบบอยา่งเดมิ
ไว ้ภายใน ลง้ 1919 ประกอบดว้ย รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ศลิปะ
และหัตถกรรม พพิธิภัณฑก์ารเรยีนรู ้ ศาลเจา้แมห่มา่โจว้ ศาลเจา้จนีเกา่แกใ่นเขต
คลองสาน ลานกจิกรรมกลางแจง้  มาที่นี่ไดเ้สพความคลาสสคิกลิน่ไอความ
โบราณของสถาปัตยกรรมจนี จติรกรรมฝาผนังฝีมอืชา่งศลิป์โบราณ ส าหรับใครที่
ก าลังมองหามุมถ่ายรูปสวยสไตลแ์บบเกา่อารต์หลายมุม โดยเฉพาะก าแพงเกา่ที่
พอไดไ้ปยนืแลว้จะท าให ้ ภาพ  ออกมาดดูเีลยทเีดยีว  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ รา้น...........  

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่
ใหมใ่จกลางเมอืงทองธาน ีตัวอาคารสงู 10 ชัน้ บนพืน้ทีก่วา่ 102,460 ต.ร.ม.อาท ิ
รา้นอปุกรณ์ไอท ีรา้นเกม รา้นคา้ และรา้นอาหารชือ่ดังตา่ง ๆ เชน่ สตารบ์ัคส ์เอส
แอนดพ์ ีเคเอฟซ ีเอ็มเค ยาโยอ ิคัตสยิะ ซานตาเฟ่ รวมทัง้ศนูยร์วมความบันเทงิ
ส าหรับทกุคนทีม่าเยอืนไมว่า่จะเป็น ฮโีร ่ซติี ้ศนูยเ์กมสท์ีท่ันสมัย โรงหนังเอสเอฟ
จ านวน 5 โรง และแม็กซแ์วล ูซเูปอรม์ารเ์กต็ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยบนพืน้ที่
กวา่ 3,000 ตร.ม. 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป Outlet Square Muangthong Thani  
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยร์วมของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังทั่วโลก ไม่วา่จะเป็น NIKE, 
ADIDAS, UNDER ARMOUR OUTLET, OAKLEY, REEBOK, ESPRIT, BOSSINI, 
ANELLO, CHARLES & KEITH, OVS, ESPADA, LTD, LEVI's, CROCS และอีก
หลากหลายแบรนด์ชั ้นน า รวมถึงสินคา้จาก SUPERSPORTS OUTLET, ARI 
Running, Ari Football, SPORTSMAAX, MC OUTLET, RED ANT, REV 
OUTLET, ATOMS , BIG BOX PARK, F.B.T. OUTLET, ELEMENT 72, kechers, 
Asics Factory Outlet, Brooks, Converse, Body Glove, MINOR OUTLET, 
SABINA, DOSH และ TIMBERLAND  
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เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง  เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงราย,
เชยีงใหม,่ภเูก็ต ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

 

13.25 น. เดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยาน เชยีงราย 

  *เสน้ทางเชยีงรายไมไ่ดเ้ดนิทางไปยงั STARBUCK 24 และ ลง้ 1919 

เนือ่งจากเวลาของเทีย่วบนิกลบั ขออภยัในความไมส่ะดวก* 

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิเชยีงราย

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

14.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงราย โดยสวสัดภิาพ 
 

 

17.20 น. เดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยาน เชยีงใหม ่

*เสน้ทางเชยีงใหมไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปยงั ลง้ 1919 เนือ่งจากเวลาของ

เทีย่วบนิกลบั ขออภยัในความไมส่ะดวก* 

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิเชยีงใหม่

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

18.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ 
 
21.05 น. เดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยาน ภเูก็ต 

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิภเูก็ต

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

  * สมัภาระสามารถโหลดใตท้อ้งเครือ่งได ้1 ใบ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น  

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิภเูก็ต โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก ทารก (0-2 ปี) พกัเดีย่ว(เพิม่) Join land 

พ.30ธ.ค.63- ส.02ม.ค. 64   9,777 3,500 4,000 6,777 

พฤ.31ธ.ค.63 - อา.03 ม.ค.64 9,777 3,500 4,000 6,777 

 

*โปรดทราบ ราคาน้ีไม่รวมคา่โรงแรม และ อาหารมือ้อสิระ ซึง่ทางบรษัิทฯ ตอ้งการใหล้กูคา้สามารถ ใชส้ทิธิ์

โครงการ เราเที่ยวดว้ยกัน เพื่อใหลู้กคา้สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์จากโครงการไดอ้ย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น

สว่นลดคา่โรงแรมทีพ่ัก 40 % (ไมเ่กนิ 3,000 บาท / หอ้ง / คนื) และคปูองสว่นลดคา่อาหารหรอืคา่เขา้สถานที่

ทอ่งเทีย่ว 40 %  (วันจันทร ์- วันพฤหัส ไดร้ับ 900 บาท, วันศกุร ์– วันอาทติย ์ไดร้ับ 600 บาท)  

สามารถสอบถามและศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: https://www.เราเทีย่วดว้ยกนั.com 

สทิธพิเิศษ โครงการเราเทีย่วดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

รบัจดัทวัรน์ีใ้นรปูแบบกรุป๊สว่นตวั (PRIVATE GROUP) ราคาพเิศษ 

ผูเ้ดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไป พรอ้มมคัคเุทศกใ์หบ้รกิารตลอดทรปิ  

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้นัท ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

บรษัิทฯ ขอขอบคณุทีท่า่นใหค้วามสนใจและเลอืกใชบ้รกิารของบรษัิทฯ 

ขอบพระคณุครับ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิสม์คัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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✓  คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ ไป-กลบั ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓  คา่น า้หนกั สมัภาระ กระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กก. 
✓  คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓  คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓  ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ
ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ท ัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตก
ลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่โรงแรม ตามทีร่ะบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น/หอ้ง ยกเวน้เสน้ทางจนัทบุร ีโฮมสเตยพ์กัหอ้ง
 ละ 4-8 ทา่น พกั 2 ทา่นมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 คา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว สตาฟและการประสานงาน ทา่นละ 400 บาท  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 การเดนิทางวนัอสิระและอาหารมือ้อสิระ  

 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการช าระเงนิ 

 กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวรไ์ม่เกนิ 24 

ชม.  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่ง

เพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้และทา่นจะตอ้งช าระคา่โรงแรมหลงัจากไดร้บั ล ิง้ค ์การช าระเงนิผา่น แอปพลเิคช ัน่ 

เป๋าตงั ไมเ่กนิ 24 ชม. หรอืเป็นไปตามทีโ่รงแรมก าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิและการจองถูกยกเลกิ ทา่นอาจ

ตอ้งช าระเงนิเพิม่ขึน้ในหอ้งทีร่าคาสูงกวา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบเรือ่งนีห้ากทา่น ละเลยการช าระ

เงนิในสว่นนี ้(การช าระเงนิไมค่รบ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธิย์กเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 

 เง ือ่นไขการไมย่นืยนัการเดนิทาง 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นเสน้ทาง (หากลูกคา้ตอ้งการ) หรอืเปลีย่นแปลง

ราคาทวัรต์ามจ านวนทีล่กูคา้เดนิทางจรงิ  

หากลูกคา้ตอ้งการจดักรุป๊สว่นตวั ( 8 ทา่นขึน้ไป ) สามารถสอบถามราคาพเิศษไดก้บัพนกังานขายทกุ

ทา่น 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการ

เดนิทางได ้แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางกอ่นเดนิทาง ไมต่ า่กวา่ 20 วนั และไมส่ามารถขอเงนิคนืทกุกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 8 วนั ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 

ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป หรอื เก็บสะสมเป็นยอดเงนิเพือ่ใชใ้น

โปรแกรมอืน่ๆ ถดัไปของบรษิทัฯ ไมม่กีารคนืเป็นเงนิสด และโปรดรบัทราบวา่ การจองโรงแรมในโครงการเรา

เทีย่วดว้ยกนัน ัน้ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้ชน่กนั ตามเงือ่นไขของทางรฐับาล 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



PTL-NYR05 [อยธุยา] เราเทีย่วดว้ยกัน - เคาทด์าวน์ ปังปรุเิย่ อยธุยา-แบงคอคซติี ้💙  4 วัน 3 คนื โดย SL (ตน้ทาง เชยีงใหม,่เชยีงราย,ภเูก็ต) 

 

และทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้เช่น คา่ต ัว๋เครือ่งบนิตามความ

เป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่มดัจ าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ทนัท*ี 

 

 


