
 

อทุยัธานี มาน่ี...ไมมเีบือ่ 
ONE DAY TRIP 



มาตราการดแูลป องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอนการเดนิทาง  
- ฉีดพนฆาเช้ือภายในยานพาหนะ กอนใหบรกิารทุกคร ัง้ 
- โตะอาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเวนระยะหาง ใชชอนกลาง (Social Distancing) 
- บรกิารหนากากอนามยัชนิดผา ทานละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอลลางมือประจาํรถบสั ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทองเทีย่วแหง

ประเทศไทย 

กรุงเทพฯ –วดัจนัทาราม(วดัทาซุง) – ปราสาททองคาํ (กาญจนาภเิษก)– วดัสงักสั
รตันครีี– บานจงรกั–ถนนคนเดนิตรอกโรงยา      
   (-/L/-) 

06.00น.คณะพรอมกนั ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กทม. (google map: https://
goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)โดยมีเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพื่อรบั
หนากากอนามยัแบบผา บรกิารจดุเชค็อุณหภมูริางกายกอนการ
เดนิทาง และมคัคุเทศกคอยใหคําแนะนาํมาตราการการปองกนั 
COVID-19 กอนออกเดนิทาง(พนฆาเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็ค
อุณหภมูิพนักงานคบขบัรถกอนการเดนิทาง ) 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก
เดนิทางตามเวลา หากทานมาไมทนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
ไมคนืคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธนิ 

06.30   ออกเดินทางสู จังหวัดอุทัยธานีโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน (พนฆา
เชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็ค อุณ ห ภู มิพ นั ก ง า น ค น ขับ ร ถ ก อ น ก า ร
เดินทาง) 

 

 

09.00 น. นําทานเดนิทางไปยงั วดัจนัทาราม หรือ วดัทาซุงเป็นวดัเกาแก ที่สรางต ัง้แต
สมยัโดย หลวงพอใหญองคแรก เป็นผูสรางวดัแตวดัเริม่ พฒันาและเป็นทีรู่ จกั
เมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพอฤาษีลิงดํา) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได
สรางอาคารตาง ๆ มากมาย เชน พระอุโบสถใหมภายใน ประดบัและตกแตง
อยางวิจิตร บานหนาตางและประตูดานในเขียนภาพเทวดา โดยจิตรกรฝีมือด ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จพระราชดาํเนินมา ตดัลูกนิมิตพระอุโบสถ
แหงน้ี บริเวณโดยรอบสรางกําแพงแกว และมีรูปหลอหลวงพอปาน และหลวง
พอใหญขนาด 3 เทา อยูมุมกําแพงดานหนามณฑป และ พระวิหารแกวที่
ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจําลอง และรางของหลวงพอฤาษีลิงดําที่ไมเนา
เป่ือย ภายในวดัมี วิหารแกว 100 เมตรเป็นวิหารสําคญัที่หลวงพอฤๅษีลิงดํา
สรางไวกอนมรณะภาพรวมท ัง้ยงัเป็นที่รกัษาสงัขารรางของหลวงพอที่ไมเนา
เป่ือยในโลงแกว  ภายในสรางดวยโมเสก สีขาว ใสดูเหมือนแกววาววบั 
นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูปจําลอง
พระพุทธชินราชซึ่ ง เ ป็นพระ
ประทานในวหิาร อีกดวย 

 

นําทานเดินทางไปย ัง ปราสาท
ทองคํา  (กาญจนาภิ เษก)  เ ป็น
ปราสาทที่สรางขึ้นแลวเสร็จใน ปี 
พ.ศ.  2539 พอดี  ซึ่ งประจวบ



เหมาะ เป็นปีที่ พระบามสมเด็จพระเจาอยูหวั รชักาลที่ 9 ทรงขึ้นครองราชย 
ครบ 50 ปี ทางเจาอาวาสวดัจึงไดนําถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัในรชักาลที ่9 และทางพระราชวงัไดใหชือ่ ปราสาทองคาํใหมโดย
มีคําวา กาญจนาภิเษก ตอทายชื่อ โดยมีชื่อเต็มวา “ปราสาททองคํากาญจนา
ภิเษก” โดย ปราสาททองคํา (กาญจนาภิเษก) กอสรางดวยการกออิฐฉาบปูน 
ประดบัลวดลายไทยปิดทองคาํเปลวตดิกระจกภายในปราสาททองคาํมี 3 ช ัน้ช ัน้
แรก เป็นพพิิธภณัฑของพระเดชพระคุณหลวงพอ โดยจะนําสิ่งของตางๆทีท่าน
เคยใช หรือของสวนตวัทานมาประดษิฐานไว หรือสรางจาํลองสถานทีพ่กัทีท่าน
เคยอยูอาศยัช ั้นที่ 2 และ 3 เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปขององคสมเด็จพระ
สมัมาสมัพุทธเจาองคตางๆ ทีญ่าตโิยมนํามาถวาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 

นําทานเดินทางสู  ว ัดส ังก ัสร ัตนคี รีเ ป็นว ัดที่มี ชื่อ เสียงและเป็นที่ รู จ ักของ
พุทธศาสนิกชนท ั่วไป ในเรื่องประเพณีตกับาตรเทโว ที่จดัขึ้นในวนัแรม 1 คํ่า 
เดอืน 11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีสาํคญัของจงัหวดัอุทยัธานี ในวนัดงักลาวจะมี
พระสงฆกวา 500 รูป เดนิลงมาตามบนัได 449 ข ัน้ จากมณฑปบนยอดเขาสะแก
กรงัสูลานวดัสงักสัรตันครีีเบื้องลาง เพือ่มารบับณิฑบาต สอดคลองกบัพุทธประวตัิ
กลาววาในวนัที่สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจาเสด็จลงมาจากสวรรคช ั้นดาวดึงส
ภายหลงัประทบัจําพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาคร ัง้ถึงวนัออกพรรษาไดเสด็จลงจาก 
เทวโลก ณ เมอืงสงักสันคร ภายในวดัสงักสัรตันครีี ยงัประดษิฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมือง 
"พระพุทธมงคลศกัดิส์ิทธิ"์ พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชยั ศิลปะสุโขทยัที่มีพุทธ
ลกัษณะงดงาม สนันิษฐานวาสรางขึ้นในสมยัพญาลิไท มีอายุประมาณ 600 - 
700 ปี ทีไ่ดอญัเชิญมาจากสุโขทยั เดมิทีประดษิฐานอยูเบื้องหนาพระประธานใน
วิหารวดัขวิด ริมแมน้ําสะแกกรงัฝั่ งตะวนัตก คร ัน้เมือ่เจาประคุณสมเด็จพระวนั
รตั (เฮง เขมจารี) เดินทางมาตรวจเยี่ยมวดัและเห็นพระพุทธรูป จึงโปรดให
อญัเชิญหลวงพอพุทธมงคลศกัดิส์ิทธิ ์มาประดิษฐานทีว่ดัสงักสัรตันคีรี และไดมี
การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพอ ในปัจจุบ ัน
พุทธศาสนิกชนจงัหวดัอุทยัธานี จะรวมกนัจดังานไหวพระพุทธมงคลศกัดิส์ิทธิ ์
เป็นประจาํทุกปี ระหวางวนัขึน้ 3-4 คํ่า เดือน 4 ใกลกบัมณฑปบนยอดเขาสะแก



กรงั ยงัเป็นที่ต ัง้ของพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แหง
ร ัชกาลที่  1  และในว ันที่  6  เดื อน
เมษายนของทุกปี ไดจดัใหมีพิธีถวาย
สกัการะพระราชานุสาวรีย 

 

นําทานหวนวนัวานยอนยุคสู บานจงรกั
(ไมรวมคาเครือ่งดืม่) เป็นรานกาแฟกึ่งพิพิธภณัฑ  ต ัง้อยูในอําเภอเมือง จงัหวดั
อุทยัธานี   รานอยูริมถนน ตรงขามโรงเรียนอุทยัวิทยาลยั เป็นบานไมที่ตอเติม
เป็นรานกาแฟ สไตลการตกแตงรานแบบโบราณโดยนําของสะสมต ัง้แตบรรพ
บุรุษ รุนปู ยาตายาย ในสมยัรชักาลที ่ 5 จนถงึปจัจุบนัมาใชตกแตงทาํใหดูมีสไตล 
เป็นเอกลกัษณ   รานจําหนายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ําสมุนโพรโฮมเมดสูตร
โบราณ และยงัมีโปสการด ของทีร่ะลกึจงัหวดัอุทยัธานีจาํหนายดวย  สาํหรบัใครที่
หลงรกับรรยากาศและขาวของเครือ่งใชในอดีต ไมควรพลาดแวะมาจบิเครือ่งดืม่ 
ชมของเกาทีห่าชมไดยาก 

 

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็นอีกหน่ึงสถานที่อีกแหงหน่ึงที่
สามารถสะทอนเรื่องราวและบรรยากาศของความเป็นเมืองอุทยัไดเป็นอยางด ี 
ใครจะรูวาถนนคนเดนิเล็กๆ แหงน้ีแตกอนนัน้เคยเป็นชุมชนทีอ่ยูอาศยัของชาวจีน
อาศยัจํานวนมาก อีกท ั้งเป็นแหลงสูบฝ่ินซึ่งเปิดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
บรรยากาศของทีน่ี่จงึคลาคลํ่าไปดวยผูคนทีม่าซ้ือขายและสูบฝ่ินกนัอยางเสรี ทาํให
ชาวบานในละแวกใกลเคียงเรียกตรอกน้ีจนติดปากวา “ตรอกโรงยา” ตอมาเมื่อ 
พ.ศ.2500  เมือ่รฐับาลประกาศใหฝ่ินเป็นสิ่งเสพตดิผดิกฎหมาย  ตรอกโรงยาจึง
ซบเซาลงไปโดยปริยาย จนกระท ั่งไดถูกปลุกใหฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นมาใหมอีกคร ัง้ให
กลายเป็นถนนคนเดินกลางเมืองอุท ัยธานี  ที่ย ังคงทิ้งรองรอยของความ
เจริญรุงเ รืองในอดีตผานบานไมเกาแกที่ไดถูกปร ับปรุงกลายเป็นรานคา 
รานอาหาร รานกาแฟ รวมถึงรานขายของที่ระลึก จนทําใหตรอกโรงยากลบัมา
คกึคกัอีกคร ัง้(อสิระมื้ออาหารตามอธัยาศยั) 



16.30น.  ไดเวลาอันสมควรออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 
ช้ัน 
20.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

 

อัตราคาบริการ  
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใหญ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
26 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
27 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 
28 กรกฎาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
2 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
8 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
9 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัพุธ/วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
16 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
22 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
23 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
29 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
30 สงิหาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
5 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
6 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

12 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
13 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
19 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
20 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
26 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
27 กนัยายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

3 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
4 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

10 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 



11 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
13 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลายวนัสวรรคต) 
17 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
18 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
23 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัศกุร/วนัปย

มหาราช) 
24 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
25 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
31 ตลุาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
7 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
8 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
15 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
21 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
22 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
28 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
29 พฤศจกิายน 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร/วนัพอ) 
6 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัพฤหัสบด/ีวนั
รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
13 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 
19 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัเสาร) 
20 ธนัวาคม 2563 999 ไมมรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย) 

 
หมายเหตุ 
**ไมมีราคาเด็ก ราคานี้ไมรวมคาทิป** 
 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใชสําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนสงพรอมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 



ขอสาํคญั 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 200 บาท  
- ถาหากมีผูเดินทางตํ่ากวา 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง  
- กรณีกรุปท่ีออกเดินทางไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถ

บัสปรับอากาศ เปน รถตูปรับอากาศโดยจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วันกอน
การเดินทาง 

 

 

 
อัตราคาบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตูปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  
- คาเขาชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทองเท่ียว 
- มัคคุเทศกนําเท่ียวตลอดการเดินทาง 



- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม คารักษาพยาบาลวงเงินทานละ 
500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  ตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมรวมประกนัสขุภาพ 

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 

- คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารสําหรับทานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คาธรรมเนียมการเขาชมสถานท่ีของชาวตางชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจายจริง 
- VAT7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทานละ 200 บาท 

 
เงื่อนไขการจอง 

- สาํหรบัโปรแกรมนี�  ชาํระเตม็จาํนวนหลังจากสงเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน 
เชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. มิ
เชนนั้นจะถือวาทานไดทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ี
นั่งจํากัด 

- ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทานั้น 

 
 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทางต้ังแต 30 วันข้ึนไป คืนเงินคาทัวรโดยหักคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคาชําระมา และ
เก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 

- ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 



*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร โดยไมใชความผิดของบริษัททัวร คืนเงินคาทัวรโดยหัก
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถามี) 

*คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน ค่ามดัจาํรา้นอาหาร รถบสัปรบัอากาศและคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีทองเท่ียว
ปดใหบริการ เปนตน โดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดยสวนนี้ทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจาย
เพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากยานพาหนะการ
ลาชาของการจราจรภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทวง คําส่ังของ
เจาหนาท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการใดบริการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรองคาบริการคืนได 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให
คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯกํากับเทานั้นกรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน
เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี
เรียดวันอ่ืนๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการ
เดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเพ่ือทํา
การยืนยันทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุก
ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน 
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น  

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณา
แจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ตองใชวีลแชร 

(Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ต้ังแตท่ีทานเริ่มจองทัวร  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 
รานอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรานอาหาร
ปดทําการช่ัวคราว  

**เมือ่ทานชาํระเงนิคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลวทางบรษิทัฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดนีแ้ลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ทีม่อบความไววางใจ ใหเราบรกิาร * 
 
 


