
 

 

            เราเทีย่วดว้ยกนั 
     เคาทด์าวน ์เขาใหญ ่4D3N     

เทีย่วคุม้คณุภาพครบ 
บนิตรง เชา่เหมาล า ฉลองวนัหยดุยาว 
และเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

(ใชส้ทิธิเ์ทีย่วดว้ยกนั ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด) 



 

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 – วดับญุราศ ีนโิคลาส บญุเกดิ 
กฤษบ ารงุ -  The bloom by tv pool            

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 าทา่นเดนิทางสู ่เขาใหญ ่โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 
 

 
05.30 น.   เดนิทางจาก ทา่อากาศยาน เชยีงใหม ่

  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิเชยีงราย

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 าทา่นเดนิทางสู ่เขาใหญ ๋โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 
 

 

 



 

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 าทา่นเดนิทางสู ่เขาใหญ ่โดยรถบัสปรับอากาศVIP 
 

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

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

 
จากนัน้เดนิทางไป เขาใหญ่ วดับุญราศ ีนโิคลาส บุญเกดิ กฤษบ ารุง โบสถ์
ครสิตแ์หง่แรกแหง่เดยีวในเขาใหญ่ นครราชสมีา เป็นโบสถค์าทอลกิสขีาวสวยงาม 
ตัง้โดดเด่นบนเนนิเขาอย่างสง่างาม  ภายในโบสถโ์อบลอ้มดว้ยสวนสวย สดชืน่
ทา่มกลางธรรมชาตขิองเขาใหญ่ บรรยากาศงดงามประดจุปราสาทในเทพนยิาย 

  

  จากนัน้เดนิทางไป The bloom by tv pool สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุ บนเนื้อที ่
  100 กวา่ไร ่สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหมใ่น อ.ปากชอ่ง คณุจะพบ สวน 
  ดอกไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุ ทา่มกลางขนุเขาและพืน้ทีผ่นืเดยีวในเขาใหญท่ีค่ณุจะ 
  มองเห็นผาด าและแดงตัง้ตระหง่านอยู่ตรงหนา้ ท่ามกลาง สายหมอกในตอนเชา้  
  ชมความงดงามของธรรมชาต ิทอ้งฟ้า ทะเลสาบ ป่า ภเูขา ตน้ไม ้โดยเฉพาะ 
  ในชว่งฤดูหนาว สายลมเย็นๆ พัดผ่าน ทะเลหมอก ววิสวยๆ ของทุ่งดอกไมเ้มอืง
  หนาวกวา่ 30 สายพันธุ ์โอบกอดดว้ยขนุเขางดงามเกนิบรรยาย สถานทีแ่หง่นี้ถอื
  เป็นสวนไมด้อก ทีม่ดีอกไมบ้านสะพรั่งมากทีส่ดุ และเบ่งบานรอการมาเยอืนของ
  นักทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปี 

 



 

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ณ The bloom by TV pool 

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

  พกัที ่The bloom by TV pool หรอืเทยีบเทา่ 

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

 
** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบตุามโปรแกรมเต็ม ทาง บรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารถเลอืกประเภทหอ้งและท าการแจง้เลขทีบ่ตัรประชาชน 4 หลกั

สุดทา้ย พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทเ์พือ่ท าการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนัและช าระเงนิ

โดยตรงกบัทางโรงแรมไดท้นัทหีลงัจากไดร้บัลิง้คเ์พือ่ช าระเงนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 

‘เราเทีย่วดว้ยกนั’ ขอขอบคณุ 

  

โซน
โรงแรม 

          ประเภทหอ้ง ราคาปกต ิ
(2ทา่น/หอ้ง) 

ราคาใชส้ทิธิ ์
(2ทา่น/หอ้ง) 

โซน
โรงแรม 

 
 
 

โซนโมรอ๊ค 

 

1,700บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 
 

 

1,020บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

โซนครปิววิ 1,700บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

1,020บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

โซนวลิ
ลา่ 
 
 

โซนวลิลา่ 
 

2,400บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 

1,440 บาท/
คนื/หอ้ง 
รวมอาหารเชา้ 



 

วนัที ่2 : เขือ่นล าตะคอง – หลวงพ่อทวดเขาใหญ่ – พชิญ ์เขาวงกต – เขาใหญ่
อารต์มวิเซยีม – เดอะ เบอรด์เดอรส์ ลอดจ ์คาเฟ่ - อสิระอาหารเย็นรา้น
ของฝาก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไป เขือ่นล าตะคอง ตัง้อยู่ อ าเภอสคีิว้ จังหวัดนครราชสมีา เป็น

เขือ่นดนิสูง 40.30 เมตร สันเขือ่นยาว 521 เมตร เก็บน ้าได ้310 ลา้นลูกบาศก์
เมตร บรเิวณรอบขอบเขือ่นเก็บน ้า จะอยู่ตดิรมิถนนเลาะเลยีบไปกบั ถนนมติรภาพ
เป็นผืนน ้ากวา้งใหญ่ไพศาล สุดสายตามีภูเขาโอบลอ้ม เป็นทวิทัศน์ที่สวยงาม
โดยเฉพาะช่วงตะวันขึน้และคลอ้ยต ่า ล าแสงตะวันที่ตกสู่ผวิน ้าจะท าใหง้ดงาม 
ชวนมองมากขึ้น  เ ป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของการยืนโคราชอย่างหนึ่ง
นักท่องเทีย่วสามารถเดนิเทีย่ว บนสันเขือ่นเพือ่ชมทวิทัศน์ ของอ่างเก็บน ้าซึง่มี
ฉากหลังเป็นภูเขาสวยงาม นักท่องเทีย่วไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปถงึตัวเขือ่น บรเิวณ
ขอบอ่างเก็บน ้าริมเขื่อน ถนนมิตรภาพ มีจุดแวะชมวิวหลายแห่ง บางแห่ง มี
รา้นอาหารหลายรา้นใหนั้กท่องเที่ยวเลือกรับประทานพรอ้มกับชมววิ อาหารที่ 
โดดเด่นคอื อาหารประเภทปลาที่จับจากอ่างเก็บน ้า เช่น ปลาช่อนตัวใหญ่ย่าง
เกลอื ปลากระทงิตม้ย า อาหารพืน้บา้นประเภทสม้ต า ไกย่า่ง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป หลวงพอ่ทวดเขาใหญ ่องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก สี

ทองเหลอืงอรา่ม โดยมคีวามสงูถงึ 111 เมตร ตัง้อยูภ่ายในพทุธอทุยานอาณาจกัร
หลวงปู่ ทวด ต าบลหมสู ีอ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา ตัง้โดดเดน่อยู่
ทา่มกลางขนุเขาเขยีวขจแีละธรรมชาตอินังดงาม สรา้งความเลือ่มใสแกผู่ท้ีพ่บ
เห็น บรเิวณโดยรอบมกีารจัดสวนตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงาม นอกจากนีย้ังม ีสิง่
ศักดิส์ทิธิอ์กีหลายจดุ ทีม่คีวามงดงามทัง้ศลิปะทางพทุธศาสนา ทา่มกลางความ
งดงามของธรรมชาต ิจงึท าใหท้ีน่ีก่ลายเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมท่ีเ่ป็นพลังศรัทธา
ใหนั้กทอ่งเทีย่วจากทัว่สารทศิ หล่ังไหลมาสกัการะบชูา และแวะเทีย่วเขาใหญ ่

 

 

 

 

 



 

และเดนิเทีย่ว ถา่ยรปูที ่พชิญ ์เขาวงกต เขาใหญ ่(Pete Maze) เป็นเขาวงกต
ตน้ไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย มเีนือ้ทีโ่ดยรวมกวา่ 5 ไร ่โดยปลกูตน้แกว้ลอ้ม
ท าเป็นเขาวงกตทัง้ 2 ขา้งทาง สงูเสยีจนไมส่ามารถมองลอดออกไปได ้ผูเ้ลน่แต่
ละคนจงึตอ้งใชค้วามจ าและความชา่งสงัเกตในการเลอืกเสน้ทาง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป เขาใหญ ่อารต์ มวิเซยีม (KHAO YAI ART 
MUSEUM) พพิธิภณัฑง์านศลิปะของคนชอบศลิป์ ตัง้อยูท่ี ่ต าบลหมสู ีอ าเภอ
ปากชอ่ง นครราชสมีา เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิศลิปะวัฒนธรรม ทีร่วมภาพเขยีน 
รปูปัน้ งานศลิปะจากศลิปินชือ่ดัง รวมถงึศลิปินแหง่ชาตมิากมาย น ามารวมเอาไว ้
ในหอ้งจัดแสดงทีเ่กบ็ผลงานไวเ้ป็นอยา่งด ี

 

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

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

น าทา่นเดนิทางไป คาเฟ่ The Birder’s Lodge เป็นรสีอรท์และคาเฟ่สดุชคิ ให ้
ทกุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ 

 



 

หลังจากนัน้เดนิทางกลับ กรงุเทพมหานคร  

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั ณ รา้น........... 
(มคัคุเทศกจ์ะใหก้ารดูแล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

  พกัที ่KINGSTON SUITE HOTEL สขุมุวทิ 15 หรอืเทยีบเทา่  

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

 

 

 

 

          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 



 

** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบตุามโปรแกรมเต็ม ทาง บรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารถเลอืกประเภทหอ้งและท าการแจง้เลขทีบ่ตัรประชาชน 4 หลกั

สุดทา้ย พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทเ์พือ่ท าการใชส้ทิธิเ์ราเทีย่วดว้ยกนัและช าระเงนิ

โดยตรงกบัทางโรงแรมไดท้นัทหีลงัจากไดร้บัลิง้คเ์พือ่ช าระเงนิผา่นแอพพลเิคช ัน่ 

‘เราเทีย่วดว้ยกนั’ ขอขอบคณุ 

 

วนัที ่3 : วดัสระเกศ(ภูเขาทอง) - วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร – 
ศาลหลกัเมอืง - วดัพระแกว้ - Asiatique the riverfront 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป วดัสระเกศ (ภเูขาทอง)       

เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรอียธุยา เดมิชือ่วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯใหป้ฏสิังขรณ์และขดุคลองรอบพระอาราม แลว้
พระราชทานนามใหมว่า่ วัดสระเกศ ซึง่แปลวา่ ช าระพระเกศา เนื่องจากเคยประทบั
ท าพธิพีระกระยาสนาน เมือ่เสด็จกรธีาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุง
ธนบุร ีและเสด็จขึน้เถลงิถวัลยราชสมบัตใิน พ.ศ.2325 มูลเหตุทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานเปลีย่นชือ่วัดสะแกเป็นวัดสระเกศนี้
มหีลักฐานทีค่วรอา้งถงึคอื พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจา้เกลา้
เจา้อยู่หัว เรื่องจดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวีขอ้  11 ว่า 
“รับสั่งพระโองการตรัสวัดสะแกเรยีกวัดสระเกศแลว้บรูณปฏสิังขรณ์เห็นควรทีต่น้
ทางเสด็จพระนคร”ทรงพระราชวจิารณไ์วว้า่”ปฏสิงัขรณ์วัดสะแกและเปลีย่นชือ่เป็น 
วัดสระเกศเอามากลา่วปนกับวัดโพธิเ์พราะเป็นตน้ทางทีเ่สด็จเขา้มาพระนคร มคี า
เลา่ ๆ กันวา่เสด็จเขา้โขลนทวารสรงพระมุธาภเิษกตามประเพณีกลับจากทางไกล
ที่ วัดสะแก จึงเปลี่ยนนามว่า วัดสระเกศ ในสมัยพระบามสมเด็จพระน่ังเกลา้
เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณะและสรา้งพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ทรง
ก าหนดใหเ้ป็นพระปรางคม์ฐีานย่อมุมไมส้บิสอง แต่สรา้งไม่ส าเร็จในรัชกาล เมือ่
ถงึสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว จงึทรงใหเ้ปลีย่นแบบเป็นภเูขากอ่
พระเจดยีไ์วบ้นยอด เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุการกอ่สรา้งแลว้เสร็จใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดร้ับพระราชทานนามว่า 
สวุรรณบรรพต มคีวามสงู 77 เมตร บนยอดสวุรรณบรรพตเป็นทีต่ัง้ของพระเจดยี์
บรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีข่ดุคน้พบทีเ่มอืงกบลิพัสดุ ์และพสิจูน์ไดว้า่เป็นของพระ
สมณโคดมซึง่เป็นสว่นแบง่ของพระราชวงศศ์ากยราชเพราะมคี าจารกึอยู ่

 



 

จากนัน้เดนิทางไป วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร ค าว่า ราชบพธิ 
หมายถงึ พระราชาทรงสรา้ง วัดราชบพธิ ซึง่ก็คอื เป็นวัดทีรั่ชกาลที ่5 ทรงสรา้ง
ขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึส าหรับพระอัครมเหสพีระราชเทวแีละเจา้จอมพระสนมเอกของ
พระองค ์ส่วนค าว่า สถติมหาสมีาราม นั้นก็คือ เป็นวัดที่ประดษิฐานเสมาขนาด
ใหญ่ เพราะตามปกตแิลว้เสมาของวัดโดยทั่วไปจะอยู่ตามมุมหรือตดิอยู่กับพระ
อุโบสถ แต่เสมาของวัดนี้ตัง้อยู่บนก าแพงรอบวัดถงึ 8 ดา้น จงึเป็นการขยายเขต
ท าสังฆกรรมของสงฆใ์หก้วา้งขึน้ อกีทัง้วัดราชบพธิฯ ยังเป็นทีต่ัง้ของสสุานหลวง
แหง่เดยีวในกรงุเทพฯ อกีดว้ย 

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

(มคัคเุทศกจ์ะใหก้ารดแูล และแนะน ารา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มโครงการใหก้บั
ทกุทา่น เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนอ์ยา่งเต็มที)่ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ศาลหลกัเมอืงกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สรา้ง
ขึ้นมาพรอ้มกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมพิธี
พราหมณ์ว่า ก่อนทีจ่ะสรา้งเมอืงจะตอ้งท าพธิยีกเสาหลักเมอืงในทีอ่ันเป็นชัยภมูิ
ส าคัญ เพือ่เป็นสริมิงคลแกบ่า้นเมอืงทีจ่ะสรา้งขึน้ 

    
จากนัน้เดนิทางไป วดัพระแกว้ (วดัพระศรรีตันศาสดาราม) 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันที่วไปว่า วัดพระแกว้ เป็นวัดที่มี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้พรอ้ม
กับการสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์ พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง
เชน่เดยีวกับวัดพระศรสีรรเพชญ ์ซึง่เป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยธุยา และ
มพีระราชประสงคใ์หว้ัดพระศรรีัตนศาสดารามเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธมหามณี
รัตนปฏมิากร หรอื พระแกว้มรกต พระคู่บา้นคู่เมอืงของแผ่นดนิสยามทีพ่บ ณ วัด
ป่าเยีย้ะ (ป่าไผ)่ จังหวัดเชยีงราย และเป็นสถานทีท่รงบ าเพ็ญพระราชกศุล วัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุฑธาวา
สไมม่สีว่นสงัฆาวาส 



 

 
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 

 



 

** หาก ณ วนัทีท่า่นจองโรงแรมทีร่ะบตุามโปรแกรมเต็ม ทาง บรษิทัฯ ขออนุญาต

เปลีย่นแปลงโรงแรมทีม่หีอ้งวา่งใหก้บัทา่น  ดงัน ัน้ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

เงือ่นไขของแตล่ะโรงแรม 

*ลูกคา้สามารถเลอืกประเภทหอ้งและท 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 



 

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  มาที่นี่ไดเ้สพความคลาสสกิกลิน่ไอความ
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  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 

 

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 ารองตั วเครือ่งบนิ 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 
 
 



 

 

✓  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 ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ 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 



 

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*ี 

 


