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วนัที ่1: กรงุเทพฯ-วดัพระศรรีตันศาสดาราม-วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราช  

     วรมหาวหิาร-วดับวรนเิวศวหิาร-วดัชนะสงคราม-วดัสระเกศ 
   วดัสทุศันเทพวราราม-วดัระฆงัโฆษติาราม-วดัอรณุราชวราราม 
   วดักลัยาณมติร 

 
05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  

  รถบสัปรบัอากาศ  (30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
06.00 น. ขอน ำทำ่นออกเดนิทำงนมัสกำร สิง่ศักดิส์ทิธิ ์9 แหง่ในกรงุเทพมหำนคร เพือ่ 

เป็นสริมิงคลแกท่ำ่นตลอดปี 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่วัด พระศรรีตัน ศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำ วดั

พระแกว้ ไหวพ้ระแกว้มรกต แกว้แหวนเงนิทองไหลมำ เทมำ  วดัแหง่นีก้ล่ำว

กันวำ่เป็นสัญลักษณ์และกึง่ใจกลำงแทนดำวจันทร ์ขอในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น 

 
 1 

กรงุเทพฯ-วดัพระศรรีัตนศำสดำรำม-วัดพระเชตุพนวมิลมัง

คลำรำมรำชวรมหำวิหำร-วัดบวรนิเวศวิหำร-วัดชนะ

สงครำม-วัดสระเกศ-วัดสทุัศนเทพวรำรำม-วัดระฆังโฆษิ

ตำรำม-วดัอรณุรำชวรำรำม-วดักัลยำณมติร 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wat_Chana_Songkhram_(I).jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wat_Chana_Songkhram_(I).jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.bangkoktourist.com/index.php/top-attractions/index?top_id%3D2172%26type%3D83&psig=AOvVaw3XsmYeYo1JJq5oF-TwB6R3&ust=1594719571172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICik7_3yeoCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.bangkoktourist.com/index.php/top-attractions/index?top_id%3D2172%26type%3D83&psig=AOvVaw3XsmYeYo1JJq5oF-TwB6R3&ust=1594719571172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICik7_3yeoCFQAAAAAdAAAAABAI


  

ควำมรุ่ง เรือง มีสติปัญญำ ชนะอุปสรรค มี

ควำมกำ้วหนำ้ในชวีติกำรงำน หรอืชวีติสขุสบำย

มำกดว้ยทรัพยส์นิเงนิทองไมข่ำดมอื  จำกนัน้น ำ

ท่ำนเดนิทำงไปยัง วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลา

ร า ม ร า ช ว ร ม ห า วิ ห า ร  

(วดัโพธิ)์ ไหวพ้ระพุทธไสยำสน์วัดโพธิ ์ ร่มเย็น

เป็นสขุ อยูด่กีนิดตี ลอดปี  เป็นวดัส ำคัญแหง่หนึง่

ของประเทศไทย วดัพระเชตพุนวมิลมัง  คลำรำม

รำชวรมหำวหิำรถอืไดว้ำ่เป็นวดัทีม่พีระเจดยี์มำก

ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจ ำนวนประมำณ 99 

องค์ พระเจดีย์ที่ส ำคัญ คือ พระมหำเจดีย์สี่

รั ช ก ำ ล  ซึ่ ง เ ป็ น พ ร ะ ม ห ำ เ จ ดี ย์ ป ร ะ จ ำ

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก

มหำรำช พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้

นภำลัย พระบำทสมเด็จพระน่ังเกลำ้เจำ้อยู่หัว 

และพระบำทสมเด็จพระจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว   น ำ

ท่ำนเดนิทำงสู่ วดับวรนเิวศวหิาร ที่ข ึน้ชือ่ทัง้

ในเรื่องควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรมและ

ประวัตศิำสตร์ เมื่อครัง้ในอดีตพระบำทสมเด็จ

พระจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รัชกำลที่ 4 ทรงพระ

ผนวช และไดเ้สด็จมำประทับทีว่ัดนี้เป็นครัง้แรก

กอ่นเสด็จขึน้ครองรำชย ์และพระมหำกษัตรยิอ์กี

หลำยพระองค์ รวมถึงพระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ดว้ย

เชน่กัน นับไดว้ำ่เป็นวดัส ำคัญประจ ำรำชวงศ์จักรี

นับตัง้แต่อดตีจวบจนถงึปัจจุบันไหวพ้ระสุวรรณ

เขต พระพุทธชนิสีห์ พระนิรันตรำย พระพุทธ 

นินนำท จะพบแต่สิง่ดีงำมในชวีติ  เดินทำงสู่  

วดัชนะสงคราม เป็นวดัโบรำณทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่

สมัยอยุธยำ ขึน้ชือ่ในเรื่องควำมศักดิส์ทิธิ์ดำ้น

กำรชว่ยใหเ้อำชนะศัตรูและอุปสรรคต่ำงๆ ใครมี

อุปสรรค มักมำขอพร ใหร้อดพน้ภัย ชนะปัญหำ

ตำ่งๆ ซึง่วดัชนะสงครำมนี ้เปรยีบเสมอืน วดัแหง่

ชยัชนะ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

หลังจำกรับประทำนอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ 

วดัสระเกศ ไหวพ้ระบรมสำรีร ิก  ธำตุบนยอด

บรมบรรพต และไหว ้พระไพรพีนิำศ อรริำชศัตรู

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://taventour.blogspot.com/2019/02/blog-post_9.html&psig=AOvVaw2H01Kbn_We5tnkzw5wdYAX&ust=1594723288291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID7v7SFyuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://taventour.blogspot.com/2019/02/blog-post_9.html&psig=AOvVaw2H01Kbn_We5tnkzw5wdYAX&ust=1594723288291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID7v7SFyuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/watrakhang.official/posts/322421198409666/&psig=AOvVaw2GlgFewjG2CpW_X9rKDiiS&ust=1594723548753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCE7quGyuoCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/watrakhang.official/posts/322421198409666/&psig=AOvVaw2GlgFewjG2CpW_X9rKDiiS&ust=1594723548753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCE7quGyuoCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amulet24.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/&psig=AOvVaw3P84ohjABXIXl8uRs-sBKp&ust=1594723846931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDG972HyuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amulet24.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/&psig=AOvVaw3P84ohjABXIXl8uRs-sBKp&ust=1594723846931000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDG972HyuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://watkanlayanamitra.blogspot.com/2012/10/blog-post_23.html&psig=AOvVaw31MFrz_CoSYmX-dr_iBdH6&ust=1594723913560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZ6_KHyuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://watkanlayanamitra.blogspot.com/2012/10/blog-post_23.html&psig=AOvVaw31MFrz_CoSYmX-dr_iBdH6&ust=1594723913560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZ6_KHyuoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://rattanakosinislandguide.wordpress.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87/wat_phra_kaew/
https://rattanakosinislandguide.wordpress.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87/wat_phra_kaew/
https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-phrachetuphn-wiml-mangkhlaram-rach-wrmhawihar-wad-phothi-1/001.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-phrachetuphn-wiml-mangkhlaram-rach-wrmhawihar-wad-phothi-1/001.jpg?attredirects=0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3JXD7rbqD7wW65xWMomlWl&ust=1594724311657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDcvZmJyuoCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3JXD7rbqD7wW65xWMomlWl&ust=1594724311657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDcvZmJyuoCFQAAAAAdAAAAABAO


  

ทีค่ดิปองรำ้ยจม ี อันพ่ำยแพพ้นิำศไป  น ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยัง วดัสุทศัน

เทพวราราม ไหวพ้ระศรสีำกยมุณี ทีน่ ำมำจำกวัดมหำธำตุ จังหวัดสโุขทัย มี

วสิัยทัศน์กวำ้งไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป วดัระฆงัโฆษติาราม นอกจำก

ควำมเชือ่ที่ว่ำชือ่เสยีงจะกอ้งกังวำนดังเหมือนระฆังแลว้ น่ันก็คือกำรไดม้ำ

นมัสกำรกรำบไหวส้มเด็จพุฒำจำรย(์โต พรหมรังส)ี สมเด็จพระรำชำคณะทีม่ี

ช ือ่เสยีงของวัดนี้ เป็นทีเ่คำรพนับถอืของเหล่ำพุทธศำสนกิชนเป็นอย่ำงมำก 

น ำท่ำนเดินทำงไปยังวดัอรุณราชวราราม ไหวพ้ระปรำงค์วัดอรุณ ชวีติ

รุ่งโรจน์ทุกวันคืน หลังจำกนัน้เดนิทำงไปยัง วดักลัยาณมติร  พระอุโบสถ

เป็นทีป่ระดษิฐำนพระพุทธรูปปำงปำลไิลยก์ (ป่ำเลไลย)์ ซึง่รัชกำลที ่๓ ทรง

สรำ้งพระรำชทำน เป็นวดัเดยีวในประเทศไทยทีม่พีระประธำนเป็นพระพุทธรูป

ปำงปำลไิลยก ์ลวงพ่อโตเป็นทีเ่คำรพสักกำระอย่ำงสงู โดยเฉพำะในหมู่ชำว

จนี เรยีกชือ่แบบจนีวำ่ ซ ำปอฮุดกง หรอื ซ ำปอกง โชคดมีชียัปลอดภัยตลอด

ปี อกีทัง้ยังม ีมติรด ีหรอืเพือ่นด ีเป็นมงคลชวีติอยำ่งหนึง่ 

19.00 น. เดนิทำงถงึสวนลมุไนทบ์ำซำร์ รัชดำภเิษก โดยสวสัดภิำพ 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขก่อน

การเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 



  

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

01 สงิหาคม 2563 999 999 

02 สงิหาคม 2563 999 999 

08 สงิหาคม 2563 999 999 

09 สงิหาคม 2563 999 999 

15 สงิหาคม 2563 999 999 

16 สงิหาคม 2563 999 999 

22 สงิหาคม 2563 999 999 

23 สงิหาคม 2563 999 999 

29 สงิหาคม 2563 999 999 

05  กนัยายน  2563 999 999 

06  กนัยายน  2563 999 999 

12  กนัยายน  2563 999 999 

13  กนัยายน  2563 999 999 

19  กนัยายน  2563 999 999 

20  กนัยายน  2563 999 999 

26  กนัยายน  2563 999 999 

27  กนัยายน  2563 999 999 

 
 

 

 

 



  

 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตั ิเหตุในการเด ินทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบุในรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 200 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกด ์

   ทอ้งถิน่และ   คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส ำเนำบัตร

ประชำชน หลังจำกท ำกำรจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หำกไม่ช ำระตำมทีบ่รษัิทก ำหนด บรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญำตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่

ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทำ่นช ำระเงนิค่ำทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยอมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่

ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่

หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

อัตรำคำ่บรกิำรรวม 

อัตรำคำ่บรกิำรไมร่วม 



  

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 

อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

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


  

 

 

 

 

 

 


