
 
วันแรก ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก – จังหวัดสุโขทัย – วัดพิพัฒน์มงคล – คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA 

CAFÉ & RESTAURANT) – วัดศรีชุม – วัดช้างล้อม – พิพิธภัฑณสถานแห่งชาติรามคำแหง – 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ชมพระอาทิตย์ตกดิน 

 
06.00 น. พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก  

(กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลาที่กำหนด หากท่าน
เดินทางมาไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) 



 
06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวดัสุโขทัย เป็นจังหวัดที่นับได้ว่าเป็นมรดกโลก แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของ

ชาติ แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน วัดพระธาตุ ซึ่ง
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย รวมทั้งมี ภาพเขียนฝาผนัง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ใช้
ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5-6 ชั่วโมง)  

 
นำท่านเช็คอิน คาเฟ่ เดอ มาลา (DE MALA CAFÉ & RESTAURANT) เป็น
คาเฟ่ขนาดใหญ่ มีบริการทั้งคาเฟ่ และร้านอาหาร มีพื้นที่สีเขียวจากทุ่งหญ้า 
และตกแต่งสไตล์โรงนาแนวยุโรปตัวคาเฟ่ เป็นกระจกทั้งหลัง และมีส่วนของ
การจัดโซนเพื่อให้ลูกค้าได้มาเช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ มุมไม่น่าเบื่ออีกมากมาย 
(หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเบเกอรี่) 

 
 
เที่ยง  บริการอาหาร กลางวัน (1) 
 

นำท่านเดินทางสู่ วัดพิพัฒน์มงคล ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัด แต่เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัด
มาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ 
ซึ่งจมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัด ในปัจจุบันนั้น วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จัก
กันอย่างมากของคนประเทศ และชาวต่างชาติ นับเป็นสถานธรรมะซื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศ และ
ยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวร
คุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ก่อตั้งสร้างวัดและ ได้
พัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวน
มากในวัดแห่งนี้ ได้แก่ โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการ



พัฒนาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานอย่างสวยสด
งดงาม คู่กับวัดและจังหวัดสุโขทัย รวมระยะเวลา ๒๖ ปี  บนพื้นที่ 119  ไร่ วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่
สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลาน
ข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ 
 

 
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองสุโขทัย นำท่านชม 
วัดศรีชุม  เป็นศาสนโบราณสถานแห่ งหนึ่ งใน เขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ" องค์พระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งปัจจุบันยอดพระมณฑปได้พังทลาย
หมดแล้ว เหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบ ไม่มีหลังคาปกคลุม 
เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้ 
 
นำท่านชม วัดช้างล้อม เป็นวัดนอกเขตกำแพงเมือง มีประวัติความเป็นมาว่าได้สร้างอุทิศให้กับพระมหา
ธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย) ราวศตวรรษที่ 20 จุดเด่นที่ตัวเจดีย์ทรงลังกา หรือระฆังคว่ำ มีช้างล้อมรอบ
คล้ายคลึงกับเจดีย์วัดสรศักดิ์ (มีช้างล้อมชั้นเดียว) และเจดีย์วัดช้างล้อม อีกแห่งในอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย แต่ต่างกันที่มีฐานช้างล้อมสูงสองชั้น ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 



เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง  ที่ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
พระกษัตริย์ไทยผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการ
ขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียง และอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ที่พระโบราณวัตถาจารย์(พระราชประสิทธิคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัด
สุโขทัย ได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดง 
 

 
 
นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการ
ปกครองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีอำนาจ อยู่บริเวณภาคเหนือ ตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18-19 ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.6 กิโลเมตร 
ด้านทิศเหนือจดทิศใต้ยาว 2 ,000 เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว 
1,600 เมตร เป็นกำแพงพูนดิน 3 ชั้น โดยการขุดเอาดินขึ้นมาถม
เป็นกำแพง และพื้นดินที่ขุดขึ้นยังเป็นคูน้ำไว้ใช้สอยและเป็น
กำแพงน้ำขึ้น อีก 2 ชั้น กำแพง มีประตูเมือง 4 ประตู ด้านเหนือ
เรียกว่า "ประตูศาลหลวง" ด้านใต้เรียกว่า "ประตูนะโม" ด้านทิศ
ตะวันออกเรียกว่า "ประตูกำแพงหัก" ด้านทิศตะวันตกเรียกว่า 



"ประตูอ้อ" ภายนอกกำแพงเมืองในรัศมี 5 กม. มีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สร้างขึ้นไว้ในพุทธ
ศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ภายในยังเหลือร่องรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดใน
อุทยานคือ วัดมหาธาตุ  อุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรและได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก มีผู้เยี่ยมชมหลายพันคนต่อปี ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า  "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" 
(Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) “ไฮไลท์ นำท่านชมวิวพระอาทิตย์
อัสดง ณ อุทยาน” (หมายเหตุ : ไม่รวมค่ารถราง และรถจักรยานท่องเที่ยวในอุทยาน) 

 
เย็น บริการอาหารค่ำ (2) 
 
ที่พัก     MIDTOWN RESORT หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วันทีส่อง วัดสะพานหิน – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – จังหวัดพิษณุโลก – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระ
พุทธชินราช) – วัดนางพญา – วัดราชบูรณะ – กรุงเทพฯ  

 
05.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดตะพานหิน หรือ วัดสะพานหิน  ชมวิวพระ

อาทิตย์ขึ้น ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยทางทิศตะวันตก 
โดยอยู่ในเขตอรัญวาสี หรือเขตวัดป่า วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง
ประมาณ 200 เมตร บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปู
ลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร สิ่ง
สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาด
ใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระปางประทานอภัย สูง 12.50 เมตร ซึ่ง
เรียกว่า พระอัฏฐารส 

 
07.00 น. กลับเข้าโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทาง เก็บสัมภาระ  
 
เช้า บริการอารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 
นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลาโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง )  
 



นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดสำคัญอย่างมากของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก เป็นวัด
หลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร ด้านในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” หรือที่
ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกขานว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทอง
สัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม และพระศรีศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิ เวศวิหาร พุทธ
ลักษณะของพระพุทธชินราชนั้นสวยงามเป็นอย่างมาก เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง 
พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี  
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมาชมและสกัการบูชาพระพุทธชินราชเป็นจำนวนมาก (สำหรับท่านที่ต้องการซื้อของฝาก
สามารถซื้อได้จากด้านหลังวัด) 
 

 
 
นำท่านเข้าสู่ วัดนางพญา สันนิษฐานว่า ผู้สร้างพระนางพญาคือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระ มเหสีของพระ
มหาธรรมราชา และทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงสร้างพระ
นางพญาขึ้นในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ ราวปี พ.ศ. 2090 – 2100 ขณะนั้นพิษณุโลกเป็นเมือง
ลูกหลวง และพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นแม่เมืองสองแคว และพระมหาธรรมราชาทรงพระอิสริยยศ
ที่ พระอุปราช แห่งแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา พื้นที่ติดกับวัด พระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยมีถนนจ่าการบุญคั่นกลาง นอกจากนั้นอยู่ติดกับวัดราชบูรณะ แต่ปัจจุบันถนน



สายมิตรภาพตัดผ่าน ทำให้วัดนางพญากับวัดราชบูรณะ ตั้งอยู่คนละฝั่งถนน ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
ในวันที่ 27 กันยายน 2479 เฉพาะวิหาร ปัจจุบันเป็นอุโบสถ และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบ 2 องค์ 
 
นำท่านเข้าสู่ วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ในจังหวัดพิษณุโลกที่อาจจะมีชื่อเหมือนกับวัดเก่าแก่ในจังหวัด
ต่างๆ อย่างเช่นที่กรุงเทพฯ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแต่ละวัดจะมีลักษณะเฉพาะของศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันออกไป สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเช่นเดียวกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และยังได้รับการบูรณะต่อๆ กันมาจนเมื่อถึงสมัยพระยาลิไท จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชบูรณะใน
ที่สุด 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) 

 
14.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
20.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใช้บริการ ** 
  

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

03 – 04 ตุลาคม 2563 2,999 800 

10 – 11 ตุลาคม 2563 2,999 800 

17 – 18 ตุลาคม 2563 2,999 800 

23 – 24 ตุลาคม 2563 
(วันปิยมหาราช) 

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 ธันวาคม 2563 3,199 800 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

(วันพ่อ) 

06 – 07 ธันวาคม 2563 
(วันพ่อ) 

3,199 800 

12 – 13 ธันวาคม 2563 2,999 800 

19 – 20 ธันวาคม 2563 2,999 800 

26 – 27 ธันวาคม 2563 2,999 800 

31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564 
(วันปีใหม่) 

3,999 1,000 

 
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * 

 
** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน 

** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์นำเท่ียวท่านละ 200 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณผีู้โดยสารไมค่รบตามจำนวน
ดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสำคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดย
อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เปน็กรณีพิเศษ 
 
 



อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท  
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตร

ประชาชน เพื่อสำรองทีน่ัง่ 
2. กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการ
ชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงนิค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** 

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 



2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่า
ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่
จำเปน็อื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษั ท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มอีำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

 




