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THA04 อุทัยธานี มานี.่..ไม่มีเบื่อ 
ONE DAY TRIP 



มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ – วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัตนคีรี – บ้านจงรัก – 
ถนนคนเดินตรอกโรงยา               (-/L/-) 

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกให้กับทุกท่าน  มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีการแจกหน้ากากอนามัย
ชนิดผ้า และเจลแอลกอฮอล์ และอาหารว่าง ท่านละ 1 ชุด มัคกุเทศก์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง 

06.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.อุทัยธานี  

  

09.00 น. น าท่านเดินทางไปยัง วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างตั้งแต่สมัยโดย หลวงพ่อใหญ่องค์แรก 
เป็นผู้สร้างวัดแต่วัดเริ่ม พัฒนาและเป็นที่รู้จักเมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) พระเถระที่มี
ชื่อเสียง ได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย เช่น พระอุโบสถใหม่ภายใน ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตร บาน
หน้าต่างและประตูด้านในเขียนภาพเทวดา โดยจิตรกรฝีมือดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ด าเนินมา ตัดลูกนิมิตพระอุโบสถแห่งนี้ บริเวณโดยรอบสร้างก าแพงแก้ว และมีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวง
พ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมก าแพงด้านหน้ามณฑป และ พระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง 
และร่างของหลวงพ่อฤาษีลิงด าที่ไม่เน่าเปื่อย ภายในวัดมี วิหารแก้ว 100 เมตร เป็นวิหารส าคัญที่หลวงพ่อฤๅษี
ลิงด าสร้างไว้ก่อนมรณะภาพรวมทั้งยังเป็นที่รักษาสังขารร่างของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้ว  ภายในสร้าง
ด้วยโมเสก สีขาว ใสดูเหมือนแก้ววาววับ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจ าลองพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประทาน
ในวิหาร อีกด้วย   



 

น าท่านเดินทางไปยัง ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2539 พอดี 
ซึ่งประจวบเหมาะ เป็นปีที่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นครองราชย์ ครบ 50 ปี ทางเจ้า
อาวาสวัดจึงได้น าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และทางพระราชวังได้ให้
ชื่อ ปราสาทองค าใหม่โดยมีค าว่า กาญจนาภิเษก ต่อท้ายชื่อ โดยมีชื่อเต็มว่า “ปราสาททองค ากาญจนาภิเษก” 
โดย ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองค าเปลวติด
กระจกภายในปราสาททองค ามี 3 ชั้น ชั้นแรก เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยจะน าสิ่งของ
ต่างๆที่ท่านเคยใช้ หรือของส่วนตัวท่านมาประดิษฐานไว้ หรือสร้างจ าลองสถานที่พักที่ท่านเคยอยู่อาศัย ชั้นที่ 2 
และ 3 เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ที่ญาติโยมน ามาถวาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  

   

น าท่านเดินทางสู่ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในเรื่องประเพณีตัก
บาตรเทโว ที่จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีส าคัญของจังหวัดอุทัยธานี ในวันดังกล่าว



จะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ ลานวัดสังกัสรัตนคีรี
เบื้องล่าง เพ่ือมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติกล่าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังประทับจ าพรรษาเพ่ือเทศนาโปรดพระมารดาครั้งถึงวันออกพรรษาได้เสด็จลงจาก  
เทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยังประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง "พระพุทธมงคล
ศักดิ์สิทธิ์ "  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น                   
ในสมัยพญาลิไท มีอายุประมาณ 600 - 700 ปี ที่ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย เดิมทีประดิษฐานอยู่ เบื้องหน้า                   
พระประธานในวิหารวัดขวิด ริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งตะวันตก ครั้นเมื่อเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและเห็นพระพุทธรูป จึงโปรดให้อัญเชิญหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานที่
วัดสังกัสรัตนคีรี และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อ ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชน
จังหวัดอุทัยธานี จะร่วมกันจัดงานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นประจ าทุกปี ระหว่างวันขึ้น 3-4 ค่ า เดือน 4 ใกล้
กับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง ยังเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 
1 และในวันที่ 6 เดือนเมษายนของทุกปี ได้จัดให้มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ 

 

น าท่านหวนวันวานย้อนยุคสู่ บ้านจงรัก (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) เป็นร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์  ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี   ร้านอยู่ริมถนน ตรงข้ามโรงเรียนอุทัยวิทยาลัย เป็นบ้านไม้ที่ต่อเติมเป็นร้านกาแฟ สไตล์การ
ตกแต่งร้านแบบโบราณโดยน าของสะสมตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่าตายาย ในสมัยรัชกาลที่  5 จนถึงปัจจุบันมาใช้
ตกแต่งท าให้ดูมีสไตล์ เป็นเอกลักษณ์  ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ าสมุนโพรโฮมเมดสูตรโบราณ และยังมี
โปสการ์ด ของที่ระลึกจังหวัดอุทัยธานีจ าหน่ายด้วย  ส าหรับใครที่หลงรักบรรยากาศและข้าวของเครื่องใช้ในอดีต 
ไม่ควรพลาดแวะมาจิบเครื่องดื่ม ชมของเก่าที่หาชมได้ยาก 



 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนเรื่องราวและ
บรรยากาศของความเป็นเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดี  ใครจะรู้ว่าถนนคนเดินเล็กๆ แห่งนี้แต่ก่อนนั้นเคยเป็นชุมชนที่อยู่
อาศัยของชาวจีนอาศัยจ านวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งสูบฝิ่นซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บรรยากาศของที่นี่จึง
คลาคล่ าไปด้วยผู้คนที่มาซื้อขายและสูบฝิ่นกันอย่างเสรี ท าให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกตรอกนี้จนติดปากว่า 
“ตรอกโรงยา” ต่อมาเม่ือ พ.ศ.2500  เมื่อรัฐบาลประกาศให้ฝิ่นเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย  ตรอกโรงยาจึงซบเซาลง
ไปโดยปริยาย จนกระทั่งได้ถูกปลุกให้ฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้กลายเป็นถนนคนเดินกลางเมืองอุทัยธานี  ที่
ยังคงทิ้งร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที่ได้ถูกปรับปรุงกลายเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ รวมถึงร้านขายของที่ระลึก จนท าให้ตรอกโรงยากลับมาคึกคักอีกครั้ง (อิสระม้ืออาหารตามอัธยาศัย)  

16.30 น.  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 

20.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ  
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

1 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
2 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

8 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

9 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
12 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพุธ/วันเฉลิมพระชนมพรรษา) 

15 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

16 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
22 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

23 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
29 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

30 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

5 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
6 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

12 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

13 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
19 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

20 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

26 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
27 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

3 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
4 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

10 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

11 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
13 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอังคาร/วันคล้ายวันสวรรคต) 

17 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

18 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
23 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันศุกร์/วันปิยมหาราช) 

24 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 



25 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

31 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
1 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

7 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

8 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
14 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

15 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

21 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
22 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

28 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
29 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

5 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์/วันพ่อ) 

6 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
10 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพฤหัสบดี/วันรัฐธรรมนูญ) 

12 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

13 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
19 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

20 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

 
หมายเหตุ  
1.กรณีกรุ๊ปที่จะออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ  
2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 



 
 
  



มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  

 
เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ช าระราคาเต็ม หลังจากท่านตอบรับบริการ ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 



 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าของการจราจร , , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 


