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DE-6401 : ลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จงัหวดัสุโขทัย 
 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยว 
งานประเพณลีอยกระทงเผาเทยีน-เล่นไฟ จังหวดัสุโขทยั 

 

 

  

กรุงเทพฯ - นมัสการพระพุทธชินราช พษิณุโลก - อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทัย -  
งานลอยกระทงเผาเทยีนเล่นไฟ 

 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที�) ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP 
รุ่นใหม่ มุ่งสู่ จงัหวดัพิษณุโลก 

11.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัพิษณุโลก บริการอาหารกลางวนั (1) หลงัอาหารนาํท่าน นมสัการพระพุทธชินราช พระพทุธรูป
ที�สวยที�สุด และเป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมือง จ.พิษณุโลก 

13.30 น. เดินทางสู่ จ.สุโขทยั เขา้ชม อุทยานประวตัศิาสตร์สุโขทยั เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญ
รุ่งเรื�องของเมืองสุโขทยั ที�ยงัคงเหลือเคา้โครงใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา และยงัเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาว
ไทยมาจนถึงทุกวนันีC  

17.00 น. Check in เขา้ที�พกั พร้อมบริการอาหารเยน็ (2) 

19.00 น. เดินทางไปชม งานลอยกระทงเผาเทยีนเล่นไฟ ตน้กาํนิดนางนพมาศ 

20.00 น. พร้อมกนัที�จุดนดัเตรียมตวัเขา้ชมงานแสง สี เสียง อนัตระการตา ชมการแสดงตน้กาํเนิดเมืองสุโขทยั การแสดงใช้
เวลา 1 ชั�วโมง 15 นาที 

22.00 น. พร้อมกนัที�จุดนดัเดินทางกลบัโรงแรม พกัผอ่นตามอธัยศยั ... ZZzz 
 

 

  

อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั - วดันางพญา - วดัช้างล้อม - วดัเจดีย์เจ็ดแถว -  
วดัมหาธาตุ - ร้านทองโบราณ - กรุงเทพฯ 

 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น. ออกเดินไป อุทยานประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลยั ชมโบราณสถาน และ โบราณวตัถุต่างๆมากมายวดันางพญา วดัช้าง
ล้อม วดัเจดย์ีเจด็แถว วดัมหาธาต ุ

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั (4) หลงัอาหารเดินทางชม ร้านทองโบราณ ที�ทาํดว้ยมือ เป็นศิลปะพืCนบา้นที�หาชมไดย้ากยิ�ง 
การทาํทองโบราณ 

14.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯประมาณ 2 ทุ่ม โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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************************************ 

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี?ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

  

 

Join Trip ลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวดัสุโขทยั 
* ราคานีKคํานวณจากอตัรานํKามันดีเซลที?ราคาไม่เกนิ 31 บาท / ลติร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,900 บาท 

สมาชิก (DE Member) 3,600 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

600 บาท 

พกัเดี?ยวเพิ?ม 600 บาท 

Private Trip ลอยกระทงเผาเทยีน เล่นไฟ จังหวดัสุโขทัย 
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชัKนใน ไม่เกนิ 2 จุด) 

คณะเดินทาง(ผู้ใหญ่) 
* เป็นราคาต่อท่าน 
* ไม่มีราคาเด็ก 

8 ท่าน ราคาปกติ 

9 ท่าน ลด ท่านละ 100 บาท 

** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอยีดเพิ?มเตมิครับ 

อตัรานีKรวม 

- ค่า รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมนํC ามนัและคนขบั 
- ค่าที�พกั 1 คืน (หอ้งแอร์ พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 4 มืCอ 
- ค่าตัTวเขา้ชมงานลอยกระทง-เผาเทียน-เล่นไฟ แสง สี เสียง 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที� 
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- ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัCงนีC ขึCนอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของบริษทัประกนัชีวติ 

อตัรานีKไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 

ลกัษณะทริป 

เทียวงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จงัหวดัสุโขทยั ประจาํปี 2558/2015 

สิ?งที?ควรนําไปด้วย 

- หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
- เสืCอกนัหนาว 
- รองเทา้สวมใส่สบาย 
- ยาประจาํตวั 
- กลอ้งถ่ายรูป 

 

เงื?อนไขการจองและสํารองที?นั?ง 

ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิ\  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ\  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื?อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิCล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
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เงื?อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัCนคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ\ ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึCน ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึCนตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึCนได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัCงในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัCงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ\ ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัCงสิCน 
 

เงื?อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัCงแต่ 30 วนัขึCนไป คืนเงินทัCงหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิ\  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิ\  ยดึเงินค่าทวัร์ทัCงหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัCนจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ]ในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีที? 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 

 


