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มหัศจรรย์อยุธยา 1วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

 *จดุนดัพบ ปัม้น า้มนั ปตท วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้)* 
07.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรถบัส V.I.P 

*บรกิารอาหารกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ 
(กรณีหากทา่นมาไมต่รงเวลานดัหมาย ทา่นอาจจะตกทรปิและจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ท ัง้ส ิน้)  

ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ • พระนครศรอียธุยำ • วดัวชริธรรมำรำม • ตลำดหลวงปู่ ทวด • วดัพนญัเชงิ • วดัใหญ่

 ชยัมงคล • วดัมหำธำตุ • วดัพระศรสีรรเพชญ ์• ตลำดน ำ้อโยธยำ   (-/กลำงวนั/-) 
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09.00 น. เดนิทางถงึ วดัวชริธรรมาราม (Wat Wachira Thamma Ram) เป็นวัดสรา้งใหม่ เกดิจากความตัง้ใจของ คณุ
วชัรพงศ ์ระดมสทิธพัิฒน ์(อุ ๊กรุงสยาม) ประธานมูลนธิพิระเทวราชโพธสิตัวซ์ ึง่ตอ้งการเห็นโครงการทีม่ปีระโยชน์ตอ่

สาธารณะตามหลักการ "บวร" ไดแ้ก่บา้น วัด โรงเรียน และตอ้งการท ากจิกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถงึ
สง่เสรมิคณุธรรม และไดส้รา้งรูปเหมอืนสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเลจดืขนาดหนา้ตักกวา้ง 24 เมตร ความสงู

รวมฐาน 51 เมตร สรา้งจากปนูหุม้สมัฤทธิเ์คลอืบสทีอง ทัง้องคนั์บไดว้า่เป็นรูปเหมอืนพระสงฆท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก หลงัจากน ัน้น าทุกทา่นแวะเดนิเลน่ที ่ ตลาดหลวงปู่ ทวด ทีน่ี่ใชว่่าจะมแีตข่องกนิเทา่นัน้ทีน่่าสนใจ ยังมรีา้น
เสือ้ผา้ ของใช ้ถว้ยชามในสไตลย์อ้นยคุใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปอกีดว้ย 

 
จากน ัน้ น าท่านชมวดัพนญัเชงิ(Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรี

อยุธยาขึน้เป็นราชธานี และไดรั้บการรักษาบูรณะอย่างดมีาจนถงึในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชงิเป็นที่

ประดษิฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรอืซ าปอกง) พระพุทธรูปคูบ่า้นคู่เมอืงอยุธยาทีไ่ดรั้บความ
เคารพบูชาทัง้ในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน*พรอ้ม อ.ผูท้รงคุณวุฒ ิน าสวดมนตแ์ละท าพธิถีวาย

เทยีนพรรษา เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกท่า่น* 
 

                
 

 

 
 

 
 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ครวัสายน า้ป้อมเพชร เป็นรา้นอาหารรมิน า้*เมนูพเิศษ กุง้เผาทา่นละ 1 ตวั* 
บา่ย น าทา่นชม วดัใหญช่ยัมงคล (wat yai chaimongkol) เป็น

วัดทีเ่ก่าแก่วัดหนึ่ง สรา้งขึน้ในสมัยอยุธยาตอนตน้ ถือว่าเป็นวัดมี

ความส าคัญทางประวัตศิาตร์มากที่สุดและเป็นวัดทีนั่กท่องเทีย่ว
นิยมเดนิทางมามากทีสุ่ดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชม

เจดยี์ทีส่งูทีส่ดุในอยุธยา ดา้นหลังวัดมีต าหนักสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ใหผู้นั้บถอืศรัทธาเขา้มากราบไหว ้

จากน ัน้ น าทา่นสู ่วดัมหาธาตุ (wat maha that) มสีิง่ทีโ่ดดเด่นคอื 

เศยีรพระพุทธรูปกว่ารอ้ยปีใน รากไม ้ โดยเศยีรพระพุทธรูป เป็น
พระพุทธรูปหนิทรายเหลอืแค่สว่นเศยีร ส าหรับองคพ์ระนัน้หายไป 

และเป็นเศยีรพระพุทธรูปเป็น ศลิปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิข์า้ง
วหิาร คาดวา่เศยีรพระพุทธรูปนี้จะหลน่ลงมาอยู่ทีโ่คนตน้ไมใ้นสมัย

เสยีกรุงจนรากไมข้ึน้ปกคลุม ท าใหม้ีความ งดงามแปลกตา จนเลือ่งลอืกลายเป็นสิง่มหัศจรรย์ ท าใหว้ัดแห่งนี้

กลายเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีง 



 

TBC-TH01 มหัศจรรยอ์ยธุยา 1วนั_BUS_ส.ค.-ธ.ค.63 
 

 
น าทา่นสู ่ วดัพระศรสีรรเพชญ ์(Wat Phra Si Sanphetch) เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ไมม่พีระสงฆจ์ าพรรษา สมัยกอ่นเป็นทีป่ระทับของพระเจา้อูท่อง ตอ่มาพระบรมไตรโลกนาถน ามาบรูณอกีครัง้ อกีทัง้
ยังเป็นตน้แบบของวดัพระศรรัีตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร จดุทีน่่าสนใจทีส่ าคญัคอื เจดยีท์รงลังกาจ านวนสาม

องคท์ีว่างตวัเรยีงยาวตลอดทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตกของวดั 

 อสิระทกุทา่นชอ้ปป้ิง ณ ตลาดน า้อโยธยา ดว้ยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถงึภาพ
วถิชีวีติไทยแบบยอ้นยคุทีผ่สมผสานกับยุค สมัยใหม่อย่างลงตัวปัจจุบันมรีา้นคา้มากกวา่ 300 รา้นคา้ พลาดไม่ไดก้ับ

ของกนิอร่อย ๆ ทัง้คาวและหวาน สนิคา้พืน้เมอืง, สนิคา้หัตถกรรม, ของท ามอื, ของเลน่, ของทีร่ะลกึพวกดาบและ
อาวธุโบราณ รวมถงึเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัตา่ง ๆ 

 
 
18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางกลบั กรุงเทพมหานคร 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง 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.- 
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( 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.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000บาท(เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

เงือ่นไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลคุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครอง ถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
คา่ทปิไกด,์คนขบัรถ  200  บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
กรณียกเลกิ :  

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทางหกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้อาทคิา่มดัจ ารถบสัปรบัอากาศ , 

รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพ่กั ,คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และ หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาทคิา่มดัจ า

ต ัว๋เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพ่กั ,  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 
หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทวัรเ์ปิดขายและมกีาร

ส ารองทีน่ ัง่แทนได ้ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   
 ในกรณีช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

เงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆท ัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 
 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 
 


