
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 18170 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ไหวพ้ระ 9 วดั อยธุยา (วนัเดย ์ทริป) เสริมสิริมงคล เพ่ิมบารมี 

กรงุเทพฯ-พระนครศรีอยธุยา-วดัใหญ่ชยัมงคล-วดัพนญัเชงิวรวหิาร-วดัมหาธาต-ุวดัธรรมิกราช-

วหิารมงคลบพิตร-วดัโลกยสธุาราม-วดักษตัราธิราชวรวหิาร-วดัไชยวฒันาราม-วดัพุทไธศวรรย-์

ตลาดน ้าอโยธยา-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบท่ี : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.พระนครศรีอยธุยา 

07.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ทีจ่ะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัใหญ่ชยัมงคล วัดดงัอยธุยา ที่เก่าแก ่ก่อสรา้งมาตัง้แตส่มยักรงุศรี พ.ศ. 1900 

ยคุสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจา้อู่ทอง กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งกรงุศรีอยธุยา ไฮไลทข์องที่นีคื่อมี

เจดียส์งูที่สดุในจงัหวัด สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึก

ยทุธหัตถี ซ่ึงวัดใหญ่ชยัมงคลตัง้อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะพระนคร ภายในพระอโุบสถเป็นที่

ประดิษฐานพระพทุธชยัมงคล ดา้นหลงัวัดมีต าหนกัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สกัการะเพ่ือเพ่ิม

ความเป็นสิริมงคลและเมตตามหานิยม  

09.10 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพนญัเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่และส าคัญ ภายในประดิษฐาน พระพทุธไตรรัตน

นายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจา้พ่อซ าปอกง พระพทุธรปูศิลปะอู่ทองตอนปลาย พระพทุธรปูปูนป้ันปา

มารวิชยัที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในจงัหวัดอยธุยา หนา้ตกักวา้ง 20.17 เมตร สงู 19 เมตร และยังเป็นที่

สกัการะนบัถือทัง้คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ผ ูค้นนิยมมาขอพรดา้นความรกั ค ู่ครอง และขอลกู  

09.50 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัมหาธาต ุสรา้งในสมยัของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลกัษณะ

สถาปัตยกรรมของพระมหาธาต ุ(ปรางค)์ เป็นแบบแรกของสมยัอยธุยา ซ่ึงมีอิทธิพลของขอม ชัน้ล่าง

ก่อสรา้งดว้ยศิลาแลง แตท่ี่เสริมใหมปั่จจบุันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ไดป้ฏิสงัขรณพ์ระ

ปรางคใ์หมโ่ดย โดยเสริมใหส้งูกว่าเดิม แตข่ณะนีย้อดพงัลงมาเหลือเพียงชัน้มขุเท่านัน้ เมื่อ พ.ศ. 2499 

กรมศิลปากรไดข้ดุแตง่พระปรางคแ์ห่งนี ้ไดข้องโบราณหลายชิ้น ที่ส าคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถปู 7 

ชัน้ แบ่งออกเป็น ชิน เงนิ นาก ไมด้ า ไมจ้นัทรแ์ดง แกว้โกเมนและทองค า 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัธรรมิการาช สรา้งในสมยัอโยธยา ก่อนจะสถาปนากรงุศรีอยธุยา โดยพระยา

ธรรมิกราชพระราชบตุรพระเจา้สายน า้ผึ้งโปรดเกลา้ฯใหส้รา้งวัดนีข้ึน้ เดิมชื่อ "วัดมขุราช"แลว้เปลี่ยนชื่อ

เป็น วัดธรรมิกราช  ตอนนีเ้หลือแตเ่พียงซากโบสถว์ิหารและเจดียส์ิงหล์อ้ม ขอพรจากพระพทุธรปูปาง

มารวิชยัสีขาวและพระพทุธไสยาสน ์ที่ส าคัญเช่ือกนัว่าน ้าพระพทุธมนตภ์ายในพระวิหารวดัน้ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม สขุภาพแข็งแรง มีชีวิตสขุสบาย ส่วนเศียรพระธรรมิก

ราชจ าลองบริเวณหนา้วัด หากคนที่มีคดีความไดม้าไหวข้อพรคดีความนัน้จะจบลงดว้ยดี วัดนีจ้ึงเป็นอีก

หนึง่ที่เที่ยวอยธุยาที่ไดร้ับความนยิมจากนกัท่องเที่ยวสายบญุ  

11.10 น. น าท่านเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพิตร สนันษิฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนตน้ชว่ง

แผน่ดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตก าแพงเมืองที่สวยงาม และไดร้ับการดแูลเป็น

อย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพทุธรปูประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อดว้ยทอง

สมัฤทธ์ิองคเ์ดียวในประเทศไทย แมจ้ะไดร้ับความเสียหายในชว่งเสียกรงุศรีอยธุยาครั้งที่ 2 แตไ่ดร้ับ

การบรูณะใหมท่ัง้หมด  

 

 

 

 



 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสิรฟ์ก ุง้แม่น ้า ท่านละ 1 ตวั★★ 

 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัโลกยสธุาราม สนันษิฐานว่าไดส้รา้งขึน้ในสมัยกรงุศรีอยธุยาตอนกลางในสมยั

สมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจา้สามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.1995 จดุเดน่ของวัดก็คือ พระ

พทุธไสยาสน ์ที่ใหญ่ที่สดุในเกาะเมืองอยธุยา ประดิษฐานอยู่กลางแจง้ จึงมกัมีนกัท่องเที่ยวมาสกัการะ

พระพทุธไสยาสนอ์ยู่เสมอ โดยมีความเช่ือกนัว่าหากใครไดน้มสัการพระพทุธไสยาสนท่ี์ใบหนา้

เป่ียมดว้ยความเมตตาจะช่วยเรื่องเมตตามหานิยมอีกดว้ย  

13.40 น. น าท่านเดินทางสู่ วดักษตัราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมยักรงุศรีอยธุยา ตัง้อยู่ริม

แมน่ า้เจา้พระยา เป็นวดัโบราณสรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาเป็นราชธาน ีมีพระปรางคเ์ป็นประธานของ

วัด สถานที่ส าคัญภายในวัดคือ พระประธานในพระอโุบสถ ที่มีแท่นฐานผา้ทิพยปู์นป้ัน ประณีตงดงาม 

ใบเสมาของพระอโุบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง และใครรูส้ึกชว่งนีก้ารงานติดขดัตอ้ง

แวะมาท าบญุไหวพ้ระอยธุยาที่วัดนีก้นัแบบดว่นๆ เพราะภายในพระอโุบสถประดิษฐานพระประธานที่มี

ความเชื่อกนัว่า หากใครไดม้าสกัการะขอพรจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ไดเ้ลื่อนยศ 

เลื่อนต าแหน่ง พรอ้มทัง้กราบไหวร้ปูหล่อของหลวงปู่เทียม อดีตเจา้อาวาสและพระเกจิอาจารยท์ี่มี

ชื่อเสียงในดา้นอยู่ยงคงกระพนัและเมตตามหานยิม   

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัไชยวฒันาราม เป็นส่วนหนึง่ของอทุยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยธุยา สรา้ง

ขึน้ในสมัยพระเจา้ปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความส าคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่

บ าเพ็ญพระราชกศุลของพระมหากษตัริยส์ืบตอ่มาหลังจากนัน้ทกุพระองค ์และยังเป็นสถานที่ถวายพระ

เพลิงพระศพพระบรมวงศานวุงศห์ลายพระองคด์ว้ย จดุนา่สนใจ และสวยงามของวัดก็คือ ระเบียง

คด เป็นส่วนที่เชื่อมตอ่ระหว่างเมรแุตล่ะเมรเุอาไว ้โดยรอบฐานประทกัษิณซ่ึงแตเ่ดิมจะมีหลงัคารอบๆ ที่

บริเวณระเบียงคดนีจ้ะมีพระพทุธรปู ปางมารวิชยัประดิษฐานอยู่ รวมทัง้หมด 120 องค ์ปัจจบุันเหลือที่

ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค ์

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพทุไธศวรรย ์สรา้งขึน้บริเวณที่สมเด็จพระเจา้อู่ทองอพยพมาสรา้งเมืองใหม ่เดิม

บริเวณนีเ้รียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" ซ่ึงเป็นต าหนกัที่ประทบัของสมเด็จพระเจา้อู่ทอง มีพระ

ปรางคป์ระธานองคใ์หญ่เป็นศิลปะแบบอยธุยาตอนตน้ผสมศิลปะขอม มีระเบียงลอ้มรอบ ภายใน

ประดิษฐานพระปูนป้ันนบัรอ้ยองค ์ดา้นขา้งพระปรางคม์ีมณฑปอย่างละหลงั เป็นที่ประดิษฐานพระ

ประธานปูนป้ันปางมารวิชยั และความเช่ือใครอยากไดล้กู หรือขอพรใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย

ต่างๆ ไปไหวข้อพรจากหลวงพ่อด า พระพทุธรปูปูนป้ันสีด าปางมารวิชยั และองคจ์ตคุามรามเทพใหไ้ด ้

สกัการะ รวมถึงพระนอนที่ชว่ยเรื่องเมตตามหานิยม และความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

16.20 น. น าท่านเที่ยวชม ตลาดน ้าอโยธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษศิ์ลปวัฒนธรรมไทย ตัง้แตส่มัยกรงุ

ศรีอยธุยา ทัง้ในดา้นการแตง่กาย ดา้นสถาปัตยกรรมที่งดงามทรงคณุค่า และยังคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ ์

ขนบธรรมเนยีมประเพณี การละเล่น การแสดงพื้นบา้น ของกินของใชย้คุเก่า รวมถึงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบงา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,490 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

 



 
 
 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทวัรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 



 
 
 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


