
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 20206 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 
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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุร-ีวดัไผโ่รงววั-วดั

อมัพวนั-วดัเขาพระศรสีรรเพชญาราม-
ศาลเจา้พอ่พระยาจกัร 

   อ.เมอืง 

สพุรรณบุร ี

2 พระพทุธรปูแกะสลกัหนิ - วดัเขาดสีลกั- 
ตลาดสามชุก – วดัป่าเลไลย ์– อุทยาน
มงักรสวรรค ์- ของฝาก 

 อสิระ อสิระ  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สุพรรณบุร ี- วดัไผโ่รงววั - วดัอมัพวนั - วดัเขาพระศรสีรร 
                   เพชญาราม  - ศาลเจา้พอ่พระยาจกัร   

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบั 
อากาศช ัน้เดยีว คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (30 ทา่นขึน้ไป คอน

เฟิรม์เดนิทาง) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

05.30 น. น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัสพุรรณบุร ีโดยรถบัสชัน้เดยีว ระหวา่งทางบรกิารน ้าเปล่า 
ขนม น ้า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) 



 

 
09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัไผ่โรงววัหรอืวดัโพธาราม 

สรา้งเมื่อ พ.ศ.2469 เดมิเป็น  ส านักสงฆบ์นพื้นที่ 
20 ไร ่ปัจจบุันพัฒนามพีืน้ทีท่ัง้หมด 248 ไร ่เป็นวัด

ทีม่พีทุธศาสนกิชนและบคุคลทั่วไปนยิมไปเทีย่วชม
กันมาก หลวงพอ่ขอม  ไดด้ าเนนิการกอ่สรา้ง “พระ
พุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะส ารดิองค์ใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย  เริ่มก่อสรา้งตั ้งแต่ปี พ.ศ. 
2502 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง  17 ปี ภายในวัดมี

สิง่กอ่สรา้งเกีย่วกับพทุธศาสนา ไดแ้ก ่ “สงัเวชนยี
สถาน 4ต าบล”  คอื สถานทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ ประสตู ิ

ต รั ส รู  ้ ป ฐม เทศนา  และปรินิพพาน   กับ ง าน
ประติมากรรมหรือภาพปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัตนิรกภูม ิ รวมทัง้วรรณคดแีละ  ประวัตศิาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมี  “พระธรรมจกัร”  หล่อดว้ยทอง
ส า ริ ด ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก   “พ ร ะ ก ะ กุ

สนัโธ”  พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
“ฆอ้งและบาตร” ใหญท่ีส่ดุในโลก  “พระวหิารรอ้ย
ยอด” รวมทัง้สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น า

ท่ า น เ ดินท า ง สู่  ว ัดอ ัมพว ันหรือ ว ัด ค ลอ ง
มะดนั ตัง้อยูใ่นอ าเภอสองพีน่อ้ง วดันีไ้ดร้ับความเลือ่มใสศรัทธาอย่างแรงกลา้ส่วน

หนึง่เป็นเพราะชือ่เสยีงของอดตีเจา้อาวาสอยา่ง หลวงพอ่โหนง่ อนฺิทสวุณฺโณ ซึง่
ถอืเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวบา้นตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบัน มณฑปหลวงพ่อโหน่ง 
เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองขา้งซา้ย-ขวา มอีาคารหลังเล็กซึง่หลังคาเชือ่มถงึ

กัน บนหลังคามเีจดยีท์รงลังกาขนาดเล็ก ภายในมณฑปประดษิฐานพระประธานซึง่
เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกและรปูหล่อหลวงพ่อโหน่ง อกีหนึง่สิง่ทีน่่าสนใจในวดั

อัมพวนั  คอื จติรกรรมภาพเขยีนโบราณบรเิวณเสาวหิารหอไตร ซึง่แมภ้าพเขยีนจะ
จดืจางไปบา้งตามกาลเวลา แตท่วา่ยังคงความงดงามดมูเีรือ่งราว  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเขาพระศรสีรร
เพชญารามหรอืวดัเขาพระ เป็นวัด  เก่าแก่
สมัยทราวดี เป็นที่เคารพนับถือของชาวอู่ทอง 
ดา้นบนเป็นถ ้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 
หลวงพ่อสังฆ ์ศรสีรรเพชญ ์และดา้นบนสดุยังมี

รอยพระพุทธบาทจ าลอง และมีโบราณวัตถุ
หลายชิน้ เชน่ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูป

ปางตา่งๆ มพีระเครือ่ง พระพริอด พระถ ้าเสอื รปู
ฤาษีเป็นแบบพมิพส์มัยทวารวดี จากนัน้น าท่าน

เ ดินท า ง สู่ศาล เ จ้าพร ะ ย าจ ัก ร  เ ป็ น ที่
ประดษิฐานของ เจา้พ่อพระยาจักร เทวรูปสมัย  
ทวารวด ีทีม่ลีักษณะคลา้ยรูปพระวษิณุแบบเก่า

สวมหมวก เจา้พ่อพระยาจักร เป็นเทวรูป
ศักดิส์ทิธิโ์บราณ และเป็นศนูยร์วมจติใจของชาว

อู่ทอง มีเรื่องเล่าขานกันต่อๆมาว่าท่านลอยน ้า
ได ้ชาวอูท่องไดค้น้พบองคเ์ทวรปูเจา้พอ่พระยาจักร ณ บรเิวณรมิแมน่ ้าจรเขส้ามพัน 
และไดอ้ัญเชญิขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา พรอ้มทัง้ก่อสรา้งอาคารเจา้พ่อเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2400 เพือ่ใหป้ระชาชนกราบไหว ้ 
 

 เย็น   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (พเิศษ!! กุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั) 
 

  พกัที ่อ.เมอืงสุพรรณบุร ี(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

วนัทีส่อง พระพทุธปุษยครีศีรสีวุรรณภมู-ิ วดัเขาดสีลกั - ตลาดสามชุก – วดัป่าเลไลย ์
- อุทยานมงักรสวรรค ์- รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ทีพ่กั 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ พระพุทธปุษยครีศีรสีุวรรณภูม ิ
(พระพุทธรูปแกะสลกัหนิ)  เป็นเขตพื้นที่ที่กรม
ศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มตน้ของการเผยแพร่

พระพุทธศาสนาในดนิแดนสุวรรณภูม ิและหลักฐาน
ทางโบราณคดทีีม่ขีอ้พสิจูน์วา่ พระเจา้อโศกมหาราช

แห่งอินเดีย พระองค์ส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 9 สาย พระเจา้อโศกยังสรา้งวัดวา

อารามไวม้ากมาย อย่างวัดปุษยคีรีสังฆาราม ใน
แควน้กลงิคะ  เป็นตน้ พอดชีือ่มาพอ้งกับจารกึ “ปุษย
คีรี” ดังหลักฐานจารกึศลิา "ปุษยคีรี" และธรรมจักร

บนยอดเสาอโศก ที่บรเิวณภูเขาใกลก้ับ วดัเขาท า
เทยีม ใกล ้ๆ กับทีส่ลักพระ อาจเป็นไดว้่าชือ่จารกึมา

จากพระธรรมทูตทัง้สองน าชือ่บา้นนามเมืองของท่าน   มาสลักไวก็้อาจเป็นได ้
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเขาดสีลกั เป็นวัดทีส่วยงามสงบเงยีบ  และรายลอ้ม
ดว้ยธรรมชาต ิมสี ิง่ก่อสรา้งในความเชือ่ทางศาสนา ทีม่อีายุนับพันปี สิง่ทีน่่าสนใจ

ภายในวัด ไดแ้ก่ รอยพระพุทธบาทวดัเขาดสีลกั เป็นรอยพระพุทธบาทจ าลอง 
สรา้งดว้ยหนิทรายแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาททีพ่บตามทีอ่ืน่ๆ 

คอื เป็นรอยพระพทุธบาทนูนต ่า ขนาดกวา้งประมาณ 65.5 ซม. ยาว 141.5 ซม. ซึง่
อาจเป็นผลงานทีส่รา้งในสมัยอยธุยา ราวพุทธศวรรษที ่19-23 และนอกจากนี้ทีว่ดั
เขาดีสลักแห่งนี้ ยังขุดคน้พบโพรงหนิภายในมพีระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ 

อกีหลายชนดิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดสามชุก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าทา่จนี อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสานการท่องเที่ยวเชงิ

อนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ตลาดสามชกุถือเป็นแหล่งส าคัญในการคา้
ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ของจังหวัดสพุรรณบุร ีบรรยากาศโดยรอบในปัจจุบันคงไวซ้ ึง่
วถิชีวีติชมุชนดัง้เดมิ รา้นคา้  บา้นเรอืนเป็นอาคารไมเ้กา่แก ่ขา้วของเครือ่งใช ้ขนม 

อาหารทีน่ ามาตัง้ขายในตลาด ลว้นตัง้ใจไม่ใชจ่ าลอง เป็นการสบืเนื่องวัฒนธรรม
จากอดตีซึง่บม่เพาะมาเป็น 100 ปี  
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดสามชุก 
 

จากนั้นน าท่านเดินทาง วดัป่าเลไลย  ์เป็นวัดส าคัญ คู่บา้นคู่เมืองของจังหวัด
สพุรรณ เป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตร์ยาวนาน ชมความงดงามของ หลวงพอ่โต และ

กราบไหวเ้พือ่เป็นศริมิงคล หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย ์ศลิปะสมัยอู่
ทอง สพุรรณภูม ิ(คอืประทับน่ังหอ้ยพระบาท)  มนัีกปราชญ์หลายท่านว่า เดมิคง
เป็นพระพทุธรปูปางปฐมเทศนา สรา้งไวก้ลางแจง้อยา่งพระพนัญเชงิสมัยแรกต่อมา

ไดม้ีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และท าเป็นปางป่าเลไลย์ ภายในองค์พระพุทธรูป
บรรจุพระบรมสารีร ิกธาตุไว ้36 องค์ ที่ไดม้าจากพระมหาเถรไลยลาย วัดป่า

เลไลย์ มีความเกี่ยวขอ้งกับวรรณคดอีันลอืชือ่ของไทย  คือ เสภาขุนชา้งขุนแผน 
นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอาราม

หลวงชัน้ตร ีชนดิวรวหิาร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานมงักรสวรรค ์ศาลเจา้
พอ่หลกัเมอืง สถานที่เคารพของชาวไทยเชือ้สายจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผูค้น
ตอ้งแวะเวยีนมากราบไหวข้อพร ทีซ่ ึง่หลายคนเชือ่วา่ หากไดม้ากราบไหวแ้ลว้ จะ

น ามาซึง่โชคลาภ ความร า่รวย ความส าเร็จ และความสขุ และยังเป็นสถานทีท่ี่
รวบรวมเรือ่งราว รปูแบบ วถิชีวีติของชนชาวจนี ซึง่มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกับชนชาว

ไทยเสมอืนพีก่ับนอ้ง เป็นสถานทีท่ีส่วยงาม ควรคา่แกก่ารแวะชม 
จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ของขึน้ชือ่ของจังหวดัสพุรรณบรุ ีอาท ิสาลี ่
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ รา้นของฝาก 
 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 
20.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มเก็บความประทับใจ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ เหตุการทาง
การเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข
กอ่นการเดนิทางแลว้ 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01 - 02 ส.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

08 - 09 ส.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

15 - 16 ส.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

22 - 23 ส.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

29 - 30 ส.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

05 - 06 ก.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

12 - 13 ก.ย.63 2,299 2,299 1,500 

19 - 20 ก.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

26 - 27 ก.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

03 - 04 ต.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

10 - 11 ต.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

17 - 18 ต.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

23 - 24 ต.ค. 63 2,599 2,599 1,500 

24 - 25 ต.ค. 63 2,599 2,599 1,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

31 ต.ค. - 01 พ.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

07 - 08 พ.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

14 - 15 พ.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

21 - 22 พ.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

28 - 29 พ.ย. 63 2,299 2,299 1,500 

05 - 06 ธ.ค. 63 2,599 2,599 1,500 

06 - 07 ธ.ค. 63 2,599 2,599 1,500 

12 - 13 ธ.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

19 - 20 ธ.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

26 - 27 ธ.ค. 63 2,299 2,299 1,500 

 

 

 

 

 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศช ัน้เดยีวน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่มไิด ้
   ระบุในรายการ 

 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบธรรม 

   เนยีมของประเทศ) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ แล้วแต่สนิน า้ใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและ   

   คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทา่น  พรอ้มสง่ส าเนา
บัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อที่น่ัง 

เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ และสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30วนั  
 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่น
การเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้

ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความ
เป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธ ิใ์น

การคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่่ากรณี
ใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ 30 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ
บนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท
ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของ
บรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้

ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การ
นดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 
 



 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 

 


