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ว ันแรก

ปัมนํ าม น
ั ปตท. วิภ าวดีข าออก – จ งั หว ัดสุ โ ขท ย
ั – วด
ั พิพ ฒ
ั น์ม งคล – คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ &
RESTAURANT) – ว ัดศรีชุ ม – ว ัดช ้า งล้อ ม – พิพ ธ
ิ ภฑ
ั ณสถานแห่ง ชาติร ามคํ า แหง – อุ ท ยานประว ต
ั ศ
ิ าสตร์
สุโขท ัย – ชมพระอาทิตย์ตกดิน

06.00 น.

พร ้อมกัน ณ ปั มนํ ามัน ปตท. วิภาวดีขาออก
(กรุณ าเผือเวลาในการเดิน ทางมายั งจุ ด นั ด หมาย เนื องจากรถออกเดิน ทางตามเวลาทีกํ าหนด หากท่ านเดิน ทางมาไม่
ทันเวลา ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิไ, ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายเนืองจากเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทังหมด ทังนีเพือ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ)

06.30 น.

ั เป็ นจังหวัด ทีนั บได ้ว่าเป็ นมรดกโลก แหล่งประวัต ศ
ิ าสตร์สําคั ญ ของชาติ แหล่ง
นํ าท่านออกเดิน ทางสู่ จ งั หว ัดสุ โขท ย
ท่อ งเทียวส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นการท่ อ งเทียวทางศิล ปวั ฒ นธรรม เช่น โบราณสถาน วั ด พระธาตุ ซึงเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบ
สุโขทัย รวมทังมี ภาพเขียนฝาผนัง และแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ (ใช ้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชัวโมง)

นํ าท่ า นเช็ ค อิน คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT) เป็ นคาเฟ่
ขนาดใหญ่ มีบริการทังคาเฟ่ และร ้านอาหาร มีพืนทีสีเขียวจากทุ่งหญ ้า และตกแต่งสไตล์
โรงนาแนวยุโรปตัวคาเฟ่ เป็ นกระจกทังหลัง และมีส่วนของการจัดโซนเพือให ้ลูกค ้าได ้มา
เช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ มุมไม่น่าเบืออีกมากมาย (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเครืองดืม และเบเกอรี)

เทีย
A ง

บริการอาหาร กลางว ัน (1)
นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดพิพ ฒ
ั น์มงคล ณ อํ าเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย ห่างจากทีว่าการอําเภอทุ่งเสลียม ประมาณ 3
กิโลเมตร เป็ นวัดสําคัญวัดหนึงของจังหวัด แต่เดิมเป็ นวัดร ้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็ นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่
ปรากฏหลัก ฐานทางประวัต ศ
ิ าสตร์ ได ้พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดียโ์ บราณ ซึงจมอยู่ใต ้พืนดินลึกลงไปประมาณ 1.50
เมตร ตรงใจกลางวัด ในปั จจุบันนัน วัดพิพัฒน์มงคล เป็ นทีรู ้จักกันอย่างมากของคนประเทศ และชาวต่างชาติ นับเป็ นสถาน
ธรรมะซือดังอันดับต ้นๆ ของประเทศ และยังเป็ นแหล่งสถานทีศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสถานทีท่องเทียวเชิงธรรมชาติ
โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พพ
ิ ัฒน์มงคล เจ ้าอาวาสและเจ ้าคณะอําเภอ ทุ่งเสลียม ก่อตังสร ้างวัดและ
ได ้พัฒนาถาวรวัตถุตา่ งๆ ทีจัดว่าเป็ นเอกลักษณ์ของวัด วิจต
ิ รเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล ้านนาขึนเป็ นจํานวนมากในวัดแห่ง
นี ได ้แก่ โบสถ์เรือนแก ้ว วิหารล ้านนา ลานศึกษาพระปริยัตธ
ิ รรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนาและการปฏิบัตธ
ิ รรม รวมทัง
พระพุทธรูปทองคํา ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยทีประดิษฐานอย่างสวยสดงดงาม คู่กับวัดและจังหวัดสุโขทัย รวมระยะเวลา ๒๖
ปี บนพืนที 119 ไร่ วัดทีมีภูมท
ิ ัศน์และวิวทีสวยงามมีลานชมวิวทีสามารถมองได ้กว ้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนา
แล ้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด ้านล่างมีแม่นําไหลผ่าน ทางวัดได ้จัดให ้เป็ นเขตอภัยทาน สามารถให ้อาหารจาก
ลานข ้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให ้กับฝูงปลาได ้
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ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางกลับตัวเมืองสุโขทัย นํ าท่านชม ว ัดศรีชุม
เป็ นศาสนโบราณสถานแห่งหนึงในเขตอุทยานประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัย วัดแห่ง
ึ นามว่า "พระอจนะ"
นีเป็ นทีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซงมี
องค์พ ระพุ ท ธรู ป ประดิษ ฐานอยู่ ใ นมณฑป ซึงปั จจุ บั น ยอดพระมณฑปได ้
พั งทลายหมดแล ้ว เหลือแต่เพียงผนั งกํ าแพงโดยรอบ ไม่มีห ลั งคาปกคลุม
เป็ นพระพุทธรูปกลางแจ ้งจนถึงทุกวันนี
นํ าท่านชม ว ัดชา้ งล้อม เป็ นวัดนอกเขตกําแพงเมือง มีประวัตค
ิ วามเป็ นมาว่า
ได ้สร ้างอุท ศ
ิ ให ้กั บ พระมหาธรรมราชาที 1 (พญาลิไทย) ราวศตวรรษที 20
จุดเด่นทีตัวเจดียท
์ รงลังกา หรือระฆังควํา มีช ้างล ้อมรอบคล ้ายคลึงกับเจดีย ์
วั ด สรศั ก ดิ, (มีช ้างล อ้ มชั นเดีย ว) และเจดีย ์วั ด ช ้างล อ้ ม อีก แห่ ง ในอุ ท ยาน
ประวั ต ศ
ิ าสตร์ศ รีสัช นาลั ย แต่ ต่ า งกั น ที มีฐ านช ้างล ้อมสูง สองชั น ในสภาพ
ค่อนข ้างสมบูรณ์
เข ้าเยียมชม พิพธ
ิ ภ ัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง ทีตังขึนตามพระนาม
ของพ่ อ ขุ น รามคํ า แหงมหาราช พระกษั ตริย ์ไ ทยผู ้ปกครองเมือ งสุโ ขทั ย ในช่ว งต น
้ พุ ท ธศตวรรษที ๑๙ โดยจั ด แสดง
โบราณวัต ถุทีได ้จากการขุด แต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมือ งเก่าสุโขทั ย เมือ งโบราณใกล ้เคียง และอีก ส่วนหนึงเป็ น
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทีพระโบราณวัตถาจารย์(พระราชประสิทธิคุณ) อดีตเจ ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
ได ้อนุญาตให ้เคลือนย ้ายจากพิพธิ ภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดง
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นํ าท่านชม อุทยานประว ัติศาสตร์สุโขท ัย ครอบคลุมพืนทีโบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
สุโขทัยซึงมีอํานาจ อยู่บริเวณภาคเหนือ ตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที 18-19 ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะ
เป็ นรูป สีเหลียมผืนผ ้า มีค วามยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว ้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร ด ้านทิศเหนือ จดทิศใต ้ยาว 2,000
เมตร ด ้านทิศตะวันตกยาว 1,600 เมตร เป็ นกําแพงพูนดิน 3 ชัน โดยการขุดเอาดินขึนมาถมเป็ นกําแพง และพืนดินทีขุดขึน
ยังเป็ นคูนําไว ้ใช ้สอยและเป็ นกํ าแพงนํ าขึน อีก 2 ชัน กําแพง มีประตูเมือง 4 ประตู ด ้านเหนื อเรีย กว่า "ประตูศาลหลวง"
ด ้านใต ้เรียกว่า "ประตูนะโม" ด ้านทิศตะวันออกเรีย กว่า "ประตูกําแพงหั ก" ด ้านทิศตะวันตกเรียกว่า "ประตูอ ้อ" ภายนอก
กําแพงเมืองในรัศมี 5 กม. มีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สร ้างขึนไว ้ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ภายในยังเหลือ
ร่องรอยพระราชวังและวัด อีก 26 แห่ง วัดทีใหญ่ทีสุดในอุทยานคือ วัดมหาธาตุ อุท ยานแห่งนีได ้รับการบูรณปฏิสังขรณ์
โดยกรมศิลปากรและได ้รับ ความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก มีผู ้เยียมชมหลายพั นคนต่อปี ซึงสามารถเดินเท ้าหรือ ขี
จักรยานเทียวชมได ้ อุทยานประวัตศ
ิ าสตร์สุโขทัย ได ้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยาน
ป ร ะวั ต ิ ศ าส ต ร์ ที กํ าแ พ ง เพ ช ร แ ล ะศ รี สั ช น า ลั ย ภ า ย ใ ต ช
้ ื อ ว่ า "เมื อ ง
ประวั ต ศ
ิ าสตร์สุโขทั ย และเมือ งบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and
Associated Historic Towns) “ไฮไลท์ นํ า ท่ า นชมวิว พระอาทิต ย์อั ส ดง ณ
อุทยาน” (หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถราง และรถจักรยานท่องเทียวในอุทยาน)
เย็น

บริการอาหารคํา
A (2)

ทีพ
A ัก

MIDTOWN RESORT หรือระด ับเทียบเท่า
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ว ันทีส
A อง

ว ัดสะพานหิน – ชมพระอาทิตย์ขน
ึ – จ ังหว ัดพิษณุ โลก – ว ัดพระศรีร ัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระพุทธชินราช)
– ว ัดนางพญา – ว ัดราชบูรณะ – กรุงเทพฯ

05.00 น.

นํ า ท่ า นเข ้าสู่ ว ด
ั ตะพานหิน หรือ ว ด
ั สะพานหิน ชมวิว พระอาทิต ย์ข น
ึ
ตั งอยู่ น อกเขตกํ า แพงเมื อ งเก่ า สุ โ ขทั ย ทางทิ ศ ตะวั น ตก โดยอยู่ ใ นเขต
อรัญวาสี หรือเขตวัดป่ า วัดนีตังอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 200 เมตร บริเวณ
ทางเดินขึนโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด ้วยหินชนวนจากตีนเขาขึนไปเป็ น
ระยะทาง 300 เมตร สิงสําคัญภายในวัด ได ้แก่ พระประธานเป็ นพระพุทธรูป
ยืน ขนาดใหญ่ เป็ นทีประดิษ ฐานพระปางประทานอภั ย สูง 12.50 เมตร ซึง
เรียกว่า พระอัฏฐารส

07.00 น.

กลับเข ้าโรงแรม เพือรับประทานอาหารเช ้า เตรียมตัวเดินทาง เก็บสัมภาระ

เชา้

บริการอารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นํ าท่านออกเดินทางสู่ จ ังหว ัดพิษณุ โลก (ใช ้เวลาโดยประมาณ 1.30
ชัวโมง )
นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดพระศรีร ัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ว ัดใหญ่) ตังอยู่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
เป็ นวัดสําคัญอย่างมากของจังหวัดพิษณุ โลก ตังอยู่รม
ิ แม่นําน่านฝั งตะวันออก เป็ นวัดหลวงชันเอก ชนิด วรมหาวิหาร ด ้าน
ในวิห ารของวั ด เป็ นที ประดิษ ฐาน “พระพุ ท ธชิน ราช” หรือ ที ชาวเมือ งพิษ ณุ โ ลกเรีย กขานว่า “หลวงพ่ อ ใหญ่ ” ซึงเป็ น
พระพุ ท ธรูป ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อ ด ้วยทองสัม ฤทธิใ, นสมั ยพระมหาธรรมราชาที 1 (พญาลิไท) โปรดให ้สร ้างขึน
พร ้อมกับพระพุทธชินสีห ์ ปั จจุบันประดิษฐานอยู่ทวัี ดสุทัศนเทพวราราม และพระศรีศาสดาซึงประดิษฐานอยู่ทีวัดบวรนิเวศ
วิหาร พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชนั นสวยงามเป็ นอย่างมาก เส ้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช ้อย พระขนงโก่ง พระเกตุ
มาลาเป็ นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิวทังสีเสมอกัน ซึงเป็ นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒ งฺคุล ี ได ้รับการกล่าวขานว่าเป็ น
พระพุทธรูปทีมีพุทธลักษณะงดงามทีสุดในโลก มีนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชมและสักการบูชาพระ
พุทธชินราชเป็ นจํานวนมาก (สําหรับท่านทีต ้องการซือของฝากสามารถซือได ้จากด ้านหลังวัด)

นํ าท่านเข ้าสู่ ว ัดนางพญา สันนิษฐานว่า ผู ้สร ้างพระนางพญาคือ พระวิสท
ุ ธิกษั ตรีย ์ พระ มเหสีของพระมหาธรรมราชา และ
ทรงเป็ นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงสร ้างพระนางพญาขึนในคราวบูรณปฏิสังขรณ์ วัดราช
บูรณะ ราวปี พ.ศ. 2090 – 2100 ขณะนั นพิษณุโลกเป็ นเมืองลูกหลวง และพระองค์ดํารงพระอิสริยยศเป็ นแม่เมืองสองแคว
และพระมหาธรรมราชาทรงพระอิสริยยศที พระอุปราช แห่งแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา พืนทีติดกับวัด พระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยมีถนนจ่าการบุญคันกลาง นอกจากนั นอยู่ตด
ิ กับวัดราชบูรณะ แต่ปัจจุบันถนนสาย
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มิตรภาพตัดผ่าน ทํ าให ้วัดนางพญากับวัดราชบูรณะ ตังอยู่คนละฝั งถนน ได ้ขึนทะเบียนโบราณสถาน ในวันที 27 กันยายน
2479 เฉพาะวิหาร ปั จจุบันเป็ นอุโบสถ และเจดียย
์ อ
่ มุมไม ้สิบ 2 องค์
ื
นํ าท่านเข ้าสู่ ว ัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ในจังหวัดพิษ ณุ โลกทีอาจจะมีชอเหมื
อนกับวัดเก่าแก่ในจังหวัดต่างๆ อย่างเช่น ที
กรุงเทพฯ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแต่ละวัดจะมีลักษณะเฉพาะของศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีแตกต่างกันออกไป
สร ้างขึนในสมัยสุโขทัยเช่นเดียวกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และยังได ้รับการบูรณะต่อๆ กันมาจนเมือถึงสมัยพระยาลิ
ไท จึงได ้มีการเปลียนชือเป็ นวัดราชบูรณะในทีสุด
เทีย
A ง

บริการอาหารกลางว ัน (4)

14.00 น.
20.00 น.

ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช ้เวลาประมาณ 4-5 ชัวโมง)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร ้อมความประทับใจ
้ ริการ **
** ขอขอบพระคุณทีเA ลือกใชบ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาท ัวร์ผใู ้ หญ่/เด็ก
ห้อง 2-3 ท่าน

พ ักเดีย
A วเพิม
A

03 – 04 ตุลาคม 2563

2,999

800

10 – 11 ตุลาคม 2563

2,999

800

17 – 18 ตุลาคม 2563

2,999

800

3,199

800

24 – 25 ตุลาคม 2563

3,199

800

07 – 08 พฤศจิกายน 2563

2,999

800

14 – 15 พฤศจิกายน 2563

2,999

800

21 – 22 พฤศจิกายน 2563

2,999

800

28 – 29 พฤศจิกายน 2563

2,999

800

05 – 06 ธ ันวาคม 2563

3,199

800

3,199

800

12 – 13 ธ ันวาคม 2563

2,999

800

19 – 20 ธ ันวาคม 2563

2,999

800

26 – 27 ธ ันวาคม 2563

2,999

800

3,999

1,000

23 – 24 ตุลาคม 2563
(ว ันปิ ยมหาราช)

(ว ันพ่อ)

06 – 07 ธ ันวาคม 2563
(ว ันพ่อ)

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564
(ว ันปี ใหม่)

* กรณีพ ัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงได้เท่านน
ั *
้ า
** ราคาท ัวร์นส
ี ําหร ับน ักท่องเทีย
A วชาวไทยเท่านน
ั น ักท่องเทีย
A วชาวต่างชาติมค
ี า
่ ใชจ
่ ยเพิม
A เติม 500 บาท/ท่าน **
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์นําเทีย
A วท่านละ 200 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
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การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวนขนตํ
ั า
A 6 ท่าน ต่อ 1 ค ันรถตู ้ กรณีผโู ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนด ังกล่าว
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใ\ นการเลือ
A นการเดินทาง หรือเปลีย
A นแปลงราคา
อัตราค่าบริการนีรวม
ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ
ค่าอาหารตามทีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ, นการปรับเปลียนได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ น
สําคัญ
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พั กห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณี ทีโรงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple
ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ, ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพักไปเป็ นเมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
ค่าจ ้างไกด์นําเทียวคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือประกันเพิมเพือคุ ้มครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห ้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าใช ้จ่ายทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ
อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
เป็ นต ้น
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าทิปคนข ับรถ และไกด์นําเทีย
A ว ท่านละ 200 บาท

◌้
◌ั

◌ิ ◌้
◌ั

เงือ
A นไขการชําระค่าบริการ
A อ
1. น ักท่องเทีย
A วหรือเอเจนซีต
้ งชําระเงินม ัดจําค่าท ัวร์ เป็นจํานวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมสําเนาบ ัตรประชาชน เพือ
A
สํารองทีน
A งA ั
A อ
2. กท่องเทีย
A วหรือเอเจนซีต
้ งชําระเงินค่าบริการส่วนทีเA หลือทงหมดก่
ั
อนว ันเดินทางอย่างน้อย 21 ว ัน กรณีนักท่องเทียว
ํ
หรือเอเจนซีไม่ชาระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให ้ถือ
ว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่า วและวัน หยุด นั ก ขั ต ฤกษ์ ทีรัฐ บาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือ
A นไขการยกเลิกการเดินทาง
ื
1. กรณี ทีนั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีต ้องการขอยกเลิก การเดิน ทาง หรือ เลือนการเดิน ทาง นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซี(ผู ้มีช อใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมลล์ หรือ เดิน ทางมาเซ็ น เอกสารการขอรับ เงิน คืน ทีบริษั ทอย่างใดอย่า งหนึงเพือทํ าเรืองขอรับ เงิน ค่า บริก ารคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญ ชีธนาคารที
ต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึนไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน หรือหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนตามจริง ** ในกรณีทวีA ันเดิน
ทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 30 ว ัน **
2.2 ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืน เงินค่าทั วร์ 50% และหั กค่าใช ้จ่ายทีจ่ายจริง ได ้แก่ ค่ายานพาหนะ ร ้านอาหาร
โรงแรมทีพัก ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท่องเทียว ค่าบริการ หรือค่าใช ้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คน
ื เงินค่าทัวร์ทชํ
ี าระแล ้วทังหมด
เงือ
A นไขและข้อกําหนดอืน
A ๆ
1. ทัวร์นีสําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทั วร์นี เป็ นทั วร์แ บบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดิน ทางหรือ ใช ้บริก ารตามทีระบุไว ้ในรายการไม่ว่า บางส่วนหรือทั งหมด หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ, นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ, ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหาย
ั อืน เป็ นต ้น
ของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
5.
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
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