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06.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

 *จุดนดัพบ ป้ัมน ้ามนั ปตท วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวิทยาลยัหอการคา้)* 

07.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวดัสุพรรณบุรีโดยรถบัสปรับอากาศ   

 บริการอาหารกล่อง ขนมปัง พรอ้มเคร่ืองดืม่บนรถ และเชิญ ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานดัหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น) 

 

 

ก าหนดการ กรุงเทพฯ ● สพุรรณบุรี ● อุทยานมังกรสวรรค์ ● วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร ● ตลาดสามชุก 100 ปี  

 สุ่มปลายกัษ ์         (เชา้/กลางวนั/-) 
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09.00 น. เดินทางถึงจังหวดัสุพรรณบุรี น าทุกท่าน

ชม อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์

ลูกหลานพันธุ์มังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์

และ  อุทยานพุทธบัญชา(พร ะ ยู ไ ล) 

มหัศจรรย์งานสร้าง ด้วยแรงเงิน และ

แรงศัทธา สถานที่รวบรวมเร่ืองราวที่มาก

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ห้องเรียนที่น่า

ตื่นตาตื่นใจ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่อาจ

ผ่านเลย ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่

เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนต้องแวะเวียนมากราบไหว้ขอพร ที่ซึ่งหลายคนเชื่อว่า 

หากได้มากราบไหว้แล้ว จะน ามาซึ่งโชคลาภ ความร ่ารวย ความส าเร็จ และความสุข และยังเป็นสถานที่ที่

รวบรวมเร่ืองราว รูปแบบ วิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาวไทยเสมือนพี่กับน้อง 

เป็นสถานที่ที่สวยงาม ควรค่าแก่การแวะชม 

จากนั้น  น าท่านชม วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร เป็นวัดส าคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนาน  สนันิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง ชาวบ้านทั่วไป

เรียกว่าวัดป่า ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก ์ในช่วงวันหยุดจะมีผู้คนมากมายมา

กราบไหว้ขอพร และย่ิงเป็นวันหยุดยาว จะเป็นที่ที่คนนิยมมากเป็นอนัดับต้นๆของจังหวัดสพุรรณ ... ถ้าหาก

มีโอกาสมาเมืองสุพรรณ สถานที่ที่ไม่ควรพลาดนั่นกค็ือ แวะชมความงดงามขอหลวงพ่อโต และกราบไหว้

เพื่อเป็นศิริมงคล   
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เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารชื่อดงั 

บ่าย น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ ตลาดสามชุก 100 ปี เป็นห้องแถวไม้ริมแม่น า้ท่าจีน ในอดีตตลาดสามชุกเป็น

ย่านการค้าส าคัญ และเป็นแหล่งชุมชนของชาวไทยเชื้ อสายจีน จึงท าให้ที่นี่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่

หลากหลายในปี พ.ศ.2510 การคมนาคมทางบกได้พัฒนาขึ้ นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เส้นทางค้าขายทางน า้ซบ

เซาลง ตลาดสามชุกจึงเร่ิมเงียบเหงา เนื่องจากการสญัจรทางน า้ได้รับความนิยมน้อยลงไป การค้าขายที่ตลาด

สามชุกกไ็ม่คึกคักเหมือนเดิม คนรุ่นใหม่กท็ยอยออกไปหางานท าที่อื่น 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ “สุ่มปลายกัษ์” หัตถสาน

บ้านต้นตาล ประติมากรรมลุยทุ่งแรกของ

เรา ตั้งอยู่ที่ ตลาดน ้าสะพานโค้ง อ าเภอ

สองพี่ น้อง ผลงานประติมากรรมถูก

รังสรรค์จากล าไม้ไผ่ กว่า 5,000 ชิ้น จาก

ภูมิปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่น ด้วย

สองมือจากทุกคน ก่อให้เกิดผลงานสุ่ม

ปลาขนาดยักษ์ ตั้ งตระหง่านอยู่ใจกลาง

ชุมชนต้นตาลศูนย์รวมความสามัคคี  

สัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้ นบ้าน

บนล าน า้ ‘คลองสองพี่น้อง’สะพานทางเดินโค้งทอดยาว ท าจากล าไม้ไผ่ จากสุ่มปลายักษ์ เชื่อมกับวัดทอง

ประดิษฐ์ ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งที่ลอยเรียงรายอยู่สองข้างทาง โอบล้อมไปด้วยสายน า้ และตลาดน า้ เป็นที่มาของ

ชื่อ ‘ตลาดน า้สะพานโค้ง’ เอาใจสายกิน เดินชิวเเวะกินไปพักไป รับลมแม่น า้เยน็ๆ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านต้น

ตาลพายเรือน าอาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมมาขายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

16.30 น.  น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ จังหวดักรุงเทพมหานคร  

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

..................................................................................................... 

0982578422 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเดก็ 

( ศ ) 21 ส.ค. 63 21 ส.ค. 63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 
( ส ) 22 ส.ค. 63 22 ส.ค. 63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 23 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 28 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 29 ส.ค. 63 29 ส.ค. 63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 30 ส.ค.63 30 ส.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( พ ) 02 ก.ย.63 02 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 04 ก.ย.63 04 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส )05 ก.ย.63 05 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 06 ก.ย.63 06 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 
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( ศ ) 11 ก.ย.63 11 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 12 ก.ย.63 12 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 13 ก.ย.63 13 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 18 ก.ย.63 18 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 19 ก.ย.63 19 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 20 ก.ย.63 20 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 25 ก.ย.63 25 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 26 ก.ย.63 26 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 27 ก.ย.63 27 ก.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( พฤ ) 01 ต.ค.63 01 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 02 ต.ค.63 02 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 03 ต.ค.63 03 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 04 ต.ค.63 04 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 09 ต.ค.63 09 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 10 ต.ค.63 10 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 11 ต.ค.63 11 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อ ) 13 ต.ค.63 13 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 16 ต.ค.63 16 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 17 ต.ค.63 17 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนัง่ 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 18 ต.ค.63 18 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

 ( ศ ) 23 ต.ค.63 23 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 24 ต.ค.63 24 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 25 ต.ค.63 25 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 30 ต.ค.63 30 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 
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( ส ) 31 ต.ค.63 31 ต.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 01 พ.ย.63 01 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 06 พ.ย.63 06 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 07 พ.ย.63 07 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 08 พ.ย.63 08 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 13 พ.ย.63 13 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 14 พ.ย.63 14 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 15 พ.ย.63 15 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 20 พ.ย.63 20 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 21 พ.ย.63 21 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 22 พ.ย.63 22 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 27 พ.ย.63 27 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 28 พ.ย.63 28 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 29 พ.ย.63 29 พ.ย.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 04 ธ.ค.63 04 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 05 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 06 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( จ ) 07 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( พฤ ) 10 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 11 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 12 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 13 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 18 ธ.ค.63 18 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 19 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 
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( อา ) 20 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ศ ) 25 ธ.ค.63 25 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( ส ) 26 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 

( อา ) 27 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63 VIP 30 ท่ีนั่ง 30+1 06.30 น.-18.00น. 999.- 
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อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ อาทิ ค่ามัดจ ารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , 
           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     
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• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมท่ีพัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , 
           ค่าบริการ 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนท่ีได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองท่ีนั่งแทนได้  ท้ังนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงิน
ค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิ
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

➢ ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลกีเลีย่งในพ้ืนท่ีแออดั 
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพ่ืนท่ีท่องเท่ียว 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แลว้จึงมัดจ าเพือ่ประโยชนข์อง
ท่านเอง* 
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