
 

  

 

 

 

FTT2048 สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ 

One Day Trip 
 



 

 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถบัส ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

 

 

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 
(google map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ำกำก
อนำมยัแบบผ้ำ บริกำรจดุเชค็อณุหภมิูร่ำงกำยก่อนกำรเดินทำง และมคัคเุทศก์
คอยให้ค ำแนะน ำมำตรำกำรกำรป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง (พ่นฆ่ำ
เชื้อยำนพำหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงำนคบขบัรถก่อนกำรเดินทำง )  
*กรณุำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัจดุนัดหมำย เน่ืองจำกรถออกเดินทำงตำม
เวลำ หำกท่ำนมำไม่ทนัเวลำนัดหมำย ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ส้ิน 

ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) – 

สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน        (-/L/-) 

 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 
   Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 
 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

09.00 น.  เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นใน

โอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นที่

ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ทีต่ั้งตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่

เคารพของชาวไทยและชาวจีน เช ื ่อกันว ่าหากได้มาสักการะจะนำโชคลาภ ความร่ ำรวย 

ความสำเร็จ และความสุขมาให้  

** หากประสงค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่าน

ละ 299 บาท เด็กท่านละ 149 บาท อายุต่ำกว่า 5 ปี ชมฟรี** 

http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 
 

 

10.15 น. นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่า

วัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปี  โดยทั่วไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเล

ไลยก์ มีคำกล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต มิฉะนั้นก็เหมือนมาไม่

ถึง นอกจากนี้วัดป่าเลไลยก์ยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย  คือ เสภาขุนช้าง

ขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ภายในวัดจึงมีภาพเขียนเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เรือนขุนช้าง 

ฯลฯ 

   

11.30 น.  เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน"  ภายในวัดมีจุดที่

น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่  คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพื่อเป็น



 
อุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน 

เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยาและบริเวณหน้าคุ้มขุนแผนมี ต้นมะขาม

ยักษ์ ขนาด 7 คนโอบ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังมี พระพุทธบาทสี่รอยวัด

แค ภายในมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกัน 4 ชั้น เป็นรอยพระพุทธบาทยุคต้นรัตนโกสินทร์  

  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 

ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัด

สุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน ภายในมีทั้งสินค้า ของที่ระลึก 

ร้านอาหารเจ้าดัง สามารถเลือกซื้อตามอิสระ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูล ของ

โบราณ ให้เข้าชมเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 

  



 
15.00 น. นำท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล 

สินค้าท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาลี่ ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ 

 

17.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน   อำเภอสองพี่น้อง  เป็นอำเภอบ้านเกิดของคุณพุ่ม

พวง  ดวงจันทร์  นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคย

กับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง  รวมทั้งรูปถ่าย

จากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้ ทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของนักร้องผู้นี้ 

      

17.45 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 

19.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 

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

อตัรำค่ำบริกำร  

วนัท่ีเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ หมำยเหต ุ
22 สิงหำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
23 สิงหำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
29 สิงหำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
30 สิงหำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
5 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
6 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
12 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
13 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
19 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
20 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
26 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
27 กนัยำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
3 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
4 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
10 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
11 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
13 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัองัคำร/วนัคล้ำยวนั

สวรรคต) 
17 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
18 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
23 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัศกุร/์วนัปิยมหำรำช) 
24 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
25 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 



 

31 ตุลำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
1 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
7 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
8 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
14 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
15 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
21 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
22 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
28 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
29 พฤศจิกำยน 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
5 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร/์วนัพ่อ) 
6 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
10 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัพฤหสับดี/วนั

รฐัธรรมนูญ) 
12 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
13 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 
19 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัเสำร)์ 
20 ธนัวำคม 2563 999 ไม่มีรำคำเดก็ (วนัอำทิตย)์ 

 
   
หมำยเหต ุ 
**ไม่มีรำคำเดก็ รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิป** 
 
เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 200 บาท  



 

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนกำรเดินทำง  

- กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เปลีย่นจากรถบสัปรบัอากาศ เป็น 
รถตูป้รบัอากาศ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนกำรเดินทำง  

 



 

 



 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  

- รถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอื

กรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนั
สุขภำพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมบตัรเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูกหลานพนัธุม์งักร  
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 200 บาท 

 
เงื่อนไขกำรจอง 

- ส ำหรบัโปรแกรมน้ี ช ำระเตม็จ ำนวน  หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจอง
วนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิ
การจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้อง
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้ 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิก และ เปล่ียนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้
จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ ารา้นอาหาร รถบสัปรบัอากาศ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมำยเหตุ  

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็น
จะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การล่าชา้ของการจราจร  
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้
แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการ
เปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์
มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลง
ได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋
รถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 



 

หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของ
ท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ตอ้งใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้
บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุใน
โปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว  

 

**เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร * 

 


