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เดินทาง มีนาคม – มิถนุายน 2564 
วนัแรก      กรงุเทพฯ -  จงัหวดัสุโขทยั – อทุยานประวติัศาสตรส์ุโขทยั  วดัมหาธาต ุ

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ปัม้น ้ำมนั ปตท. วภิำวดขีำออก  
(กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนัดหมำย เนื่องจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกท่ำนเดนิทำง
มำไม่ทนัเวลำ ทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตัวแทนแล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี้เพือ่ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั) 

เช้า  บริการอาหาร S&P BOX SET (1)         
06.30 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จงัหวดัสุโขทยั เป็นจงัหวดัทีน่ับไดว้่ำเป็นมรดกโลก แหล่งประวตัศิำสตรส์ ำคญัของชำต ิ

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกำรท่องเที่ยวทำงศิลปวฒันธรรม เช่น โบรำณสถำน วดัพระธำตุ ซึ่งเป็น
สถำปัตยกรรมแบบสุโขทยั รวมทัง้ม ีภำพเขยีนฝำผนัง และแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำง
โดยประมำณ 5-6 ชัว่โมง)  

 

สุโขทัย พิษณุโลก 3วัน2คนื 
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เท่ียง  บริการอาหาร กลางวนั (2) 
 น ำท่ำนชม อุทยานประวติัศาสตรส์ุโขทยั  ครอบคลุมพื้นที่โบรำณสถำนกรุงสุโขทยัศูนย์กลำงกำรปกครอง

ของอำณำจกัรสุโขทยัซึ่งมอี ำนำจ อยู่บรเิวณภำคเหนือ ตอนล่ำงของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 
ผงัเมอืงสุโขทยัมลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผำ้ มคีวำมยำวประมำณ 2 กโิลเมตร กวำ้งประมำณ 1.6 กโิลเมตร 
ดำ้นทศิเหนือจดทศิใต้ยำว 2,000 เมตร ดำ้นทศิตะวนัตกยำว 1,600 เมตร เป็นก ำแพงพูนดนิ 3 ชัน้ โดยกำรขุด
เอำดนิขึ้นมำถมเป็นก ำแพง และพืน้ดนิทีขุ่ดขึ้นยงัเป็นคูน ้ำไวใ้ช้สอยและเป็นก ำแพงน ้ำขึน้ อกี 2 ชัน้ ก ำแพง มี
ประตูเมือง 4 ประตู ด้ำนเหนือเรียกว่ำ "ประตูศำลหลวง" ด้ำนใต้เรยีกว่ำ "ประตูนะโม" ด้ำนทิศตะวนัออก
เรียกว่ำ "ประตูก ำแพงหัก" ด้ำนทิศตะวันตกเรียกว่ำ "ประตูอ้อ" ภำยนอกก ำแพงเมืองในรัศมี 5 กม. มี
โบรำณสถำนประมำณ 70 แห่ง สร้ำงขึ้นไว้ในพุทธศำสนำและศำสนำพรำหมณ์ ภำยในยังเหลือร่องรอย
พระรำชวงัและวดัอกี 26 แห่ง วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยำนคอื วดัมหำธำตุ  อุทยำนแห่งนี้ไดร้บักำรบูรณปฏสิงัขรณ์
โดยกรมศลิปำกรและไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกองค์กำรยูเนสโก มผีูเ้ยี่ยมชมหลำยพนัคนต่อปี ซึ่งสำมำรถเดนิ
เทำ้หรอืขีจ่กัรยำนเทีย่วชมได ้อุทยำนประวตัศิำสตรส์ุโขทยั ไดร้บักำรประกำศจำกองคก์ำรยูเนสโกแหล่งมรดก
โลก ร่วมกบัอุทยำนประวตัศิำสตรท์ี่ก ำแพงเพชรและศรสีชันำลยัภำยใต้ชื่อว่ำ  "เมอืงประวตัศิำสตรส์ุโขทยัและ
เมืองบริวำร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) “ไฮไลท์ น ำท่ำนชมวิวพระ
อำทติยอ์สัดง ณ อุทยำน” (หมำยเหตุ : ไม่รวมค่ำรถรำง และรถจกัรยำนท่องเทีย่วในอุทยำน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารค า่ (3) 
ท่ีพกั     ธนะวงษ์ พลูวิลล่า หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสอง อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั  - วดัพิพฒัน์มงคล - จงัหวดัพิษณุโลก 

 
05.00 น. น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัตะพานหิน หรือ วดัสะพานหิน ชมวิวพระอาทิตยข์ึ้น ตัง้อยู่นอกเขตก ำแพงเมอืงเก่ำสุโขทยั

ทำงทศิตะวนัตก โดยอยู่ในเขตอรญัวำส ีหรอืเขตวดัป่ำ วดันี้ตัง้อยู่บนเนินเขำสูงประมำณ 200 เมตร บรเิวณ
ทำงเดินขึ้นโบรำณสถำนมีทำงเดินปูลำดด้วยหินชนวนจำกตีนเขำขึ้นไปเป็นระยะทำง 300 เมตร สิ่งส ำคญั
ภำยในวดั ไดแ้ก่ พระประธำนเป็นพระพุทธรปูยนืขนำดใหญ่ เป็นทีป่ระดษิฐำนพระปำงประทำนอภยั สูง 12.50 
เมตร ซึง่เรยีกว่ำ พระอฏัฐำรส 

07.00น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั ไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกทำงวฒันธรรมของ
โลก ร่วมกบั อุทยำนประวตัศิำสตรส์ุโขทยั และอุทยำนประวตัศิำสตรก์ ำแพงเพชร  เนื่องจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏ
แสดงให้เห็นถึงผลงำนทำงสถำปัตยกรรมที่โดดเด่น  ถือเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกและเป็นต้น
ก ำเนิดของกำรสรำ้งประเทศ  โดยสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีเสดจ็พระรำชด ำเนินเป็น
องคป์ระธำนในพธิเีปิดอุทยำนประวตัศิำสตรศ์รสีชันำลยัอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิำยน พ.ศ.2533 
โบรำณสถำนในอุทยำนประวตัศิำสตรศ์รสีชันำลยั มทีัง้ภำยในและภำยนอกก ำแพงเมอืง  รวมทัง้หมดไม่น้อย
กว่ำ 215 แห่ง  มสีิง่ส ำคญัๆ ดงันี้ เมอืงโบรำณศรสีชันำลยั  มขีอบเขตของผงัเมอืงที่ก่อสร้ำงทบัซ้อนอยู่บน
บรเิวณเมอืงเชลยีงเดมิ คอื แนวก ำแพงเดมิท ำเป็นคนัดนิยำวขนำนไปตำมล ำน ้ำยม  เริม่จำกบรเิวณวดัมหำธำตุ
เชลยีงขนำนล ำน ้ำยมเลยผ่ำนเขำพนมเพลงิออกไป  ซึ่งยงัคงปรำกฎหลกัฐำนคนัดนิใหเ้หน็อยู่เป็นระยะ 
โบรำณสถำนภำยในก ำแพงเมอืง  ส ำรวจพบแล้วมทีัง้สิ้น 28 แห่ง ทีส่ ำคญั  อำท ิวดัชำ้งลอ้ม วดัเจดยีเ์จด็แถว 
วดันำงพญำ วดัสวนแกว้อุทยำนใหญ่ วดัสวนแกว้ เป็นตน้ 
โบรำณสถำนนอกก ำแพงเมอืง 
- ดำ้นทศิเหนือ  อำท ิวดักุฎรีำย  เตำทุเรยีงบำ้นป่ำยำง  เตำทุเรยีงบำ้นเกำะน้อย ซึ่งเป็นแหล่งผลติภำชนะดนิ
เผำ “เครื่องสงัคโลก” ทีส่ ำคญัของเมอืงศรสีชันำลยั 
- ดำ้นทศิตะวนัออก  เช่น วดัสวนสกั วดัป่ำแกว้ เป็นตน้ 
- ดำ้นทศิใต ้ เช่น  วดัพระศรรีตันมหำธำตุ วดัชมชื่น วดัเจำ้จนัทร ์และวดัโคกสงิคำรำม เป็นตน้ 
- ดำ้นทศิตะวนัตก  คอื วดัพญำด ำ วดัรำห ูวดัสระประทุม วดัพรหมสีห่น้ำ วดัยำยตำ เป็นตน้ 
- บนภูเขำ  คอื วดัเขำใหญ่บน วดัเจดยีเ์จด็ยอด วดัเจดยีร์อบ และวดัเขำใหญ่ล่ำง เป็นตน้ 

เท่ียง      รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร (5) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพิพฒัน์มงคล ณ อ ำเภอทุ่งเสลี่ยม จงัหวดัสุโขทยั ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งเสลี่ยม 
ประมำณ 3 กโิลเมตร เป็นวดัส ำคญัวดัหนึ่งของจงัหวดั แต่เดมิเป็นวดัรำ้งกลำงทุ่งนำ สนันิษฐำนว่ำเป็นวดัมำ
ก่อนประมำณ 700 ปี ไม่ปรำกฏหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร ์ไดพ้บเพยีงรำกฐำนอุโบสถ เจดยีโ์บรำณ ซึ่งจมอยู่
ใต้พื้นดนิลกึลงไปประมำณ 1.50 เมตร ตรงใจกลำงวดั ในปัจจุบนันัน้ วดัพพิฒัน์มงคล เป็นที่รูจ้กักนัอย่ำงมำก
ของคนประเทศ และชำวต่ำงชำต ินับเป็นสถำนธรรมะซื่อดงัอนัดบัต้นๆ ของประเทศ และยงัเป็นแหล่งสถำนที่
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ศกึษำเชิงพุทธศำสนำ และสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ โดยมหีลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอำจำรย์
พพิฒัน์มงคล เจำ้อำวำสและเจำ้คณะอ ำเภอ ทุ่งเสลีย่ม ก่อตัง้สรำ้งวดัและ ได้พฒันำถำวรวตัถุต่ำงๆ ทีจ่ดัว่ำเป็น
เอกลกัษณ์ของวดั วจิติรเชงิศลิปะโบรำณทรงไทยลำ้นนำขึน้เป็นจ ำนวนมำกในวดัแห่งนี้ ไดแ้ก่ โบสถ์เรอืนแก้ว 
วหิำรลำ้นนำ ลำนศกึษำพระปรยิตัธิรรม แผนกบำลนีักธรรมกำรพฒันำและกำรปฏบิตัธิรรม รวมทัง้พระพุทธรูป
ทองค ำ ศลิปะสมยักรุงสุโขทยัทีป่ระดษิฐำนอย่ำงสวยสดงดงำม คู่กบัวดัและจงัหวดัสุโขทยั รวมระยะเวลำ ๒๖ ปี  
บนพืน้ที ่119  ไร่ วดัทีม่ภีูมทิศัน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิทีส่ำมำรถมองได้กวำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเหน็
ววิทุ่งนำแล้วมเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ ด้ำนล่ำงมแีม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวดัได้จดัให้เป็นเขตอภยัทำน 
สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลำได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่จงัหวดัพิษณุโลก (ใชเ้วลำโดยประมำณ 1.30 ชัว่โมง )  

เยน็ บริการอาหารค า่ (6) 
ท่ีพกั     เรือนแพ รอยลั ปารค์ หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสาม จงัหวดัพิษณุโลก – วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพทุธชินราช) – วดันางพญา –  
                   วดัราชบูรณะ – กรงุเทพฯ  

เช้า บริการอารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร (วดัใหญ่) ตัง้อยู่ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืง จงัหวดั
พษิณุโลก เป็นวดัส ำคญัอย่ำงมำกของจงัหวดัพษิณุโลก ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำน่ำนฝัง่ตะวนัออก เป็นวดัหลวงชัน้เอก 
ชนิด วรมหำวหิำร ดำ้นในวหิำรของวดัเป็นทีป่ระดษิฐำน “พระพุทธชนิราช” หรอืทีช่ำวเมอืงพษิณุโลกเรยีกขำน
ว่ำ “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรปูปำงมำรวชิยัขนำดใหญ่ หล่อดว้ยทองสมัฤทธิใ์นสมยัพระมหำธรรมรำชำ
ที ่1 (พญำลไิท) โปรดใหส้รำ้งขึ้นพรอ้มกบัพระพุทธชนิสหี ์ปัจจุบนัประดิษฐำนอยู่ทีว่ดัสุทศันเทพวรำรำม และ
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พระศรศีำสดำซึ่งประดษิฐำนอยู่ทีว่ดับวรนเิวศวหิำร พุทธลกัษณะของพระพุทธชนิรำชนัน้สวยงำมเป็นอย่ำงมำก 
เสน้รอบนอกพระวรกำยอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมำลำเป็นเปลวเพลงิ พระหตัถ์มปีลำยนิ้วทัง้สีเ่สมอกนั 
ซึง่เป็นลกัษณะพเิศษเรยีกว่ำ ทฒีงฺคุลี ไดร้บักำรกล่ำวขำนว่ำเป็นพระพุทธรปูทีม่พีุทธลกัษณะงดงำมทีสุ่ดในโลก 
มนีักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำชมและสักกำรบูชำพระพุทธชนิรำชเป็นจ ำนวนมำก (ส ำหรบั
ท่ำนทีต่อ้งกำรซือ้ของฝำกสำมำรถซือ้ไดจ้ำกดำ้นหลงัวดั) 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู่ วดันางพญา สนันิษฐำนว่ำน่ำจะมำจำกชื่อของ พระวสิุทธกิษตัรยิต์ร ีพระอคัรชำยำของพระมหำ
ธรรมรำชำ และพระรำชมำรดำของพระสุพรรณกลัยำ, สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช และสมเดจ็พระเอกำทศรถ 
ซึ่งปรำกฏหลกัฐำนว่ำทรงสถำปนำพระอำรำมแห่งนี้ ขณะด ำรงพระอิสรยิยศเป็นแม่เมืองสองแคว ในครำว
บูรณปฏสิงัขรณ์วดัรำชบูรณะรำวปี พ.ศ.2090 – 2100 และทรงสรำ้ง “พระนำงพญำ” บรรจุไวใ้นองค์พระเจดยี์
ตำมคตคิวำมเชื่อแต่โบรำณ กำลต่อมำวดันี้ถูกทิง้รำ้งเป็นเวลำนำนเน่ืองจำกศกึสงครำม  
มกีำรขุดพบครัง้แรกในปี พ.ศ.2444 โดยทำงวดัด ำรสิรำ้งศำลำเลก็ๆ ขึน้บรเิวณดำ้นหน้ำของวดั  เพื่อเป็นปะร ำ
พิธีในกำรรบัเสด็จพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครัง้เสด็จประพำสเมืองพิษณุโลก เพื่อ
ทอดพระเนตรกำรหล่อพระพุทธชนิรำชจ ำลอง ครัน้พอขดุหลุมจะลงเสำกไ็ดพ้บ ‘พระนำงพญำ’ จ ำนวนมหำศำล
ฝังจมดนิอยู่กบัซำกปรกัหกัพงั จงึไดเ้กบ็รวบรวมไว ้และเมื่อลน้เกลำ้ฯ รชักำลที ่5 เสดจ็ฯ ไปวดันำงพญำ กไ็ด้
น ำพระนำงพญำส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกลำ้ฯ ถวำย ครำนัน้พระองคท์รงแจกจ่ำยแก่ขำ้รำชบรพิำรทีต่ำมเสดจ็กนัโดย
ถว้นหน้ำ ดงันัน้ พระนำงพญำสว่นหน่ึงจงึมกีำรน ำกลบัยงักรุงเทพมหำนคร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ วดัราชบูรณะ วดัเก่ำแก่ในจงัหวดัพษิณุโลกที่อำจจะมชีื่อเหมอืนกบัวดัเก่ำแก่ในจงัหวดัต่ำงๆ 
อย่ำงเช่นที่กรุงเทพฯ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยแต่ละวัดจะมีลักษณะเฉพำะของศิลปะและ
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สถำปัตยกรรมทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป สรำ้งขึน้ในสมยัสุโขทยัเช่นเดยีวกบัวดัพระศรีมหำธำตุวรมหำวหิำร และยงั
ไดร้บักำรบูรณะต่อๆ กนัมำจนเมื่อถงึสมยัพระยำลไิท จงึไดม้กีำรเปลีย่นชื่อเป็นวดัรำชบูรณะในทีสุ่ด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (8)  
14.00 น. ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบั กรุงเทพฯ (ใชเ้วลำประมำณ 4-5 ชัว่โมง) 
20.00 น. เดนิทำงถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 

**************************** 

อตัราคา่บรกิาร (กรุป๊ 8+1 ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน มนีาคม 2564 

19 – 21 มนีาคม 2564 5,999 1,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 5,999 1,500 

เดอืน เมษายน 2564 

2 - 4 เมษายน 2564 5,999 1,500 

10 - 12 เมษายน 2564 5,999 1,500 

12 - 14 เมษายน 2564 6,999 1,500 

16 - 18 เมษายน 2564 5,999 1,500 

23 - 25 เมษายน 2564 5,999 1,500 

เดอืน พฤษภาคม 2564 

1 - 3 พฤษภาคม 2564 6,999 1,500 

7 - 9 พฤษภาคม 2564 5,999 1,500 

14 - 16 พฤษภาคม 2564 5,999 1,500 

21 - 23 พฤษภาคม 2564 5,999 1,500 

28 - 30 พฤษภาคม 2564 5,999 1,500 

เดอืน มถินุายน 2564 

3 – 5 มถินุายน 2564 6,999 1,500 

11 – 13 มถินุายน 2564 5,999 1,500 

18 – 20 มถินุายน 2564 5,999 1,500 

25 – 27 มถินุายน 2564 5,999 1,500 

*ราคาขา้งตน้ยังไมม่กีารจองตั๋วเครือ่งบนิไว ้ลกูคา้ตอ้งแจง้ก าหนดวันเพือ่การเชค็ราคา* 
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** ราคาทวัรน้ี์ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท/ท่าน ** 
***ค่าบริการขา้งต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวนขัน้ต า่ 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ำพำหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในโปรแกรม โดยทำงบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกค้ำ
เป็นส ำคญั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 
 ค่ำไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  กรณีต้องกำรซื้อประกนัเพิม่เพื่อคุ้มครอง
สุขภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศพัท์ ค่ำโทรศพัท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรดี มนิิบำร์ในห้อง รวมถึง
ค่ำอำหำร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใช้จ่ำยที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกิดจำกควำมผดิของทำงบรษิัท เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ
อุบตัเิหตุ ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็น
ตน้ 
 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงนิในนำมบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทำงไม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระ

เงนิไม่ครบภำยในก ำหนด ใหถ้อืว่ำผูเ้ดนิทำงสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรน์ัน้ๆ 
3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึเสำร ์เวลำ 

8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร์ เวลำ 8.00 น. – 15.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับำลประกำศในปี
นัน้ๆถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบรษิทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลื่อนกำรเดนิทำง ต้องแจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำง

บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่ำนทำงโทรศพัทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 
2. กำรคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 
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2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทำง 30 วนั ขึ้นไป คนืเงนิค่ำทวัร์เต็มจ ำนวน โดยหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมจรงิ เช่น ค่ำตัว๋เครื่องบนิที่
ออกไปแลว้ ค่ำทีพ่กั ค่ำรำ้นอำหำร ค่ำยำนพำหนะ หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่ำทวัร ์50% ของค่ำทวัร์ทีลู่กคำ้ช ำระแลว้ โดยหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ เช่น 
ค่ำตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่ำทีพ่กั ค่ำรำ้นอำหำร ค่ำยำนพำหนะ หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส ำหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
2. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ

เวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 
3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษิัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสียหำยของ
สมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษิทั ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้  

 


