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ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 น่ังรถจักรไอน ้ำขบวนประวัติศำสตร ์กรุงเทพฯ – 

อยุธยา  

 น่ังรถตุ๊กตุก๊หวักบ สญัลกัษณ์ของอยุธยำ ชมเมืองกรุง

เก่าและโบราณสถาน  

 ไหว้พระ 5 วัด เสริมความเป็นสิริมงคล  

 สัมผัสเมืองมรดกโลก เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ผ่านศิลปะ 

และสถาปตัยกรรมของเมืองกรุงเก่า 

  แวะชิม ช้อป ทีต่ลำดน ้ำอโยธยำ ตลาดน ้าโบราณที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุในอยุธยา 

  อำหำรไทยโบรำณริมแม่น ้ำป่ำสัก กับเมนูจานกุ้งแม่น ้า 

หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะค้านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก้าหนด รายการดังกล่าวไม่รวมค่าทิป 

Code: DB09- Ayutthaya-1Train-23Oct-1590-M200926 

“23 ตุลาคม 2563” เดนิทางดว้ยรถจกัรไอน า้ สู ่อยุธยา 

รว่มส านกึในพระมหากรณุาธคิุณลน้เกลา้รชักาลที ่5 วนัปิยมหาราช  

พรอ้มน ัง่  " รถตุ๊กตุ๊กหวักบ”กบัสญัลกัษณ์แหง่เมอืงอยุธยา เทีย่วอโยธยาศรรีามเทพนคร ชม 5 

วดัเกา่แหง่อโยธยา 

รบัประทานอาหารรมิแมน่ า้ป่าสกั กุง้แมน่ า้จานเดน่อยุธยา ชมิ ขอ้ป ที ่ตลาดน า้อโยธยา ตลาด

น า้โบราณทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในอยุธยา 

 

พเิศษ! วนัปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 

เดนิทางโดย: รถจกัรไอน า้แบบแปซฟิิค น ัง่พดัลมช ัน้ 3 และ รถตุ๊กตุ๊กหวักบ 

ราคาเพยีง 1,590. -/ท่าน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเดนิทาง มือ้

อาหาร 

สถานรีถไฟกรงุเทพฯ (หวัล าโพง) – 
สถานรีถไฟอยุธยา – วดัพชิยัสงคราม 

–  
ป้อมเพชร – รา้นอาหารรมิน า้ –  
วดัสมณโกฏฐาราม – วดักฎุดีาว –  

วดัประดูท่รงธรรม – วดัอโยธยา –  
วดัมเหยงคณ์ – ตลาดอโยธยา - 
สถานรีถไฟอยุธยา – สถานรีถไฟ

กรงุเทพฯ (หวัล าโพง) 

(B/L/D) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

สถานรีถไฟกรงุเทพฯ (หวัล าโพง) – สถานรีถไฟอยุธยา – วดัพชิยัสงคราม – ป้อมเพชร – 

รา้นอาหารรมิน า้ – วดัสมณโกฏฐาราม – วดักฎุดีาว – วดัประดูท่รงธรรม – วดัอโยธยา – วดัม

เหยงคณ์ – ตลาดอโยธยา - สถานรีถไฟอยุธยา – สถานรีถไฟกรงุเทพฯ (หวัล าโพง) 

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่ถานรีถไฟกรงุเทพฯ (หวัล าโพง) บรษัิท บายนาว จ ากดัคอยใหต้อ้นรับ

และอ านวยความสะดวกเก็บภาพความประทับใจกบัรถจักรไอน ้าซึง่ 1 ปี การรถไฟจะจัด

เดนิขบวนรถจักรไอน ้า ปีละ 5 ครัง้เท่านัน้ทางบรษัิทจัดเตรยีมชดุเพือ่สขุอนามัยของท่าน 

Travel Safety Kit ไวส้ าหรับท่านละ 1 ชดุ 

 

 

รถจักรไอน ้าแบบแปซฟิิค หมายเลข 850 รถจักรไอน ้ารุ่นน้ีเป็นรุ่นหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 และยงัเป็น

ชดุสดุทา้ยทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทยไดส้ัง่มาใชก้าร ซึง่รุ่นน้ีถูกสรา้งขึน้มาจ านวน 30 คนั 

(หมายเลข 821 - 850) ระหวา่งปี 2492 - 2494 โดยบรษัิท นปิปอน ชาเรยีว : อุตสาหกรรมรถไฟแห่ง

ประเทศญีปุ่่ น 

08.10 น. รถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (สถานีหัวล าโพง) มุง่หนา้สู ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ดว้ย ขบวนพเิศษรถจกัรไอน า้ 901 กรุงเทพฯ – อยุธยา (ทีน่ั่ง พัดลม) พรอ้มบรกิาร

อาหารเชา้ (1) แบบเซ็ตกลอ่ง ระหวา่งทางอสิระตามอธัยาศยัทัศนาทวิทัศนส์องขา้งทาง 

และน่ีคอืเสน่หข์องการน่ังรถไฟในระดบั See Level 

10.15 น.   เดนิทางถงึ สถานรีถไฟอยุธยา น าท่านสมัผัสประสบการณก์ารน ัง่ตุ๊กตุ๊กหวักบ 

สญัลกัษณ์หนึง่ของอยุธยา ชมเมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์“อยุธยา” และ “เมอืงอโยธยา”  
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10.30 น. เริม่ตน้กนัที ่วดัพชิยัสงคราม วดัราษฎรโ์บราณครัง้สมัยกรุงศรอียุธยา ปัจจุบันวดัพชิยั

สงครามมพีระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ วดัน้ีเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิทัพของพระยาตาก เดมิวดัน้ี

ชือ่วดัพไิชยหรอืวดัพชิยั สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้สมยัอยุธยา ราว ๆ พ.ศ.1900 มบีทบาท

ส าคญัในชว่งวกิฤตขณะกองทัพพม่ารุกคบืเขา้สูพ่ระนคร ราวพ.ศ.2309 พระยาวชริปราการ 

เจา้เมอืงก าแพงเพชรในเวลานัน้ เล็งเห็นวา่พม่าจวนเจยีนจะยดึพระนครไวไ้ด ้ทหารและ

ขา้ราชการทัง้หลายตา่งขวญัเสยี พระมหากษัตรยิก็์มไิดแ้ข็งแกร่ง เห็นทกีรุงศรอียธุยาจะ

เสยีทแีกพ่ม่าเป็นครัง้ที ่2 แน่แลว้ ตรองไดด้งันัน้จงึรวบรวมก าลงัพลตฝ่ีาวงลอ้มทหารพม่า

ขา้มแม่น ้าป่าสกัไปตัง้หลกัทีว่ดัพชิยั และไดม้าตัง้พระสตัยาธษิฐานตอ่หลวงพ่อใหญ่หรอื

พระพุทธพชิยันมิติร พระประธานในพระอโุบสถเพือ่ขอใหเ้ดนิทางโดยปลอดภัย กลบัมา

กอบกูก้รุงศรอียุธยาและมชียัชนะตอ่ขา้ศกึซึง่เป็นจรงิในภายหลงั จนปราบดาขึน้เป็นพระเจา้

กรุงธนบุร ีคนืเอกราชแกส่ยามไดส้มดงัความมุ่งหมาย ในคราวกรุงศรอียุธยาแตก วดัพชิยั

กลายเป็นวดัรา้งเสือ่มโทรมลงไป กระทั่งไดร้ับการบูรณะราว ๆ สมัยรัชกาลที ่4 หรอื 5 และ

ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวดัพชิยัสงคราม เพือ่เทดิเกยีรตเิหลา่ทหารหาญทีก่อบกูเ้อกราชไดส้ าเร็จ 

เชญิทา่นกราบสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิแ์ละถา่ยภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 30 นาท ี

   

 ป้อมเพชร เป็นป้อมปราการป้อมเดยีวทีย่งัเหลอือยู่จากเดมิทีม่อียู่ 29 ป้อม รูปทรงป้อม

แบบหกเหลีย่ม ผนังกอ่ดว้ยอฐิสลบัดว้ยศลิาแลง? มชีอ่งเชงิเทนิกอ่เป็นรูปโคง้ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของปืนใหญ่ประจ าป้อม สรา้งในสมัย พระมหาจักรพรรดิ ์(กษัตรยิอ์งคท์ี1่5) เพือ่ป้องกนั

ขา้ศกึทีจ่ะมาทางน ้า เป็นทีบ่รรจบระหวา่งแม่น ้าป่าสกัและแม่น ้าเจา้พระยา และเป็นท่าเรอื

สนิคา้ทีส่ าคญัในอดตี รวมทัง้เป็นย่านทีพ่ักอาศยัของพ่อคา้ชาวจนี ฮอลนัดาและฝรั่งเศส 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 20 นาท ี
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11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารไทยโบราณรมิแมน่ า้ พรอ้มกบับรรยากาศ

สบายๆ ตดิรมิแม่น ้า เสริฟ์ทา่นดว้ยเมนูกุง้แมน่ า้ 

12.30 น. น าทา่นชมเมอืงเกา่ อโยธยาศรรีามเทพนคร ดว้ย รถตุ๊กตุ๊กหวักบ 

 

12.45 น. เริม่ตน้ที ่วดัสมณโกฏฐาราม ตัง้อยู่นอกเกาะเมอืงทางทศิตะวนัออก ต.ไผ่ลงิ อยู่ใกลก้บั

วดักฎุดีาว เป็นวัดส าคญัทีพ่ระราชบดิาพระเจา้อูท่องทรงผนวช ไดร้ับการบูรณะโดย

เจา้พระยาโกษา (เหล็ก) และเจา้พระยาโกษา (ปาน) ปฏสิงัขรณข์ึน้ใหม่ในแผ่นดนิสมเด็จ

พระนารายณม์หาราช วดัน้ีมพีระปรางคอ์งคใ์หญ่รปูทรงสนัฐานแบบเจดยีเ์จ็ดยอดของ

เชยีงใหม่ และภายในวดัยังมพีระอโุบสถประดษิฐาน “พระศรสีมณโกฏบพติร” ปางมารวชิยั 

สรา้งตัง้แตส่มยัอยุธยาตอนตน้ และม ีศาลโกษาเหล็ก ศาลโกษาปาน และสมเด็จพระเจา้

ตากสนิมหาราช นอกจากน้ียังม ีเจดยีร์ะฆงั ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ระหวา่งพระปรางคแ์ละพระ

อโุบสถ เชญิท่านสกัการะพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิ ์พรอ้มเก็บภาพตามอธัยาศยั 

   

13.05 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยัง วดักฎุดีาว โดย รถตุก๊ตุก๊หัวกบ 

วัดสมณโกฏฐาราม 

วัดกุฎีดาว 

วัดประดู่ทรงธรรม วัดมเหยงคณ ์

วัดอโยธยา 

“5 วัดเก่าแห่งอโยธยาศรรีามเทพนคร” 
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13.10 น. น าท่านชมความงามของโบราณสถาน ณ วดักฎุดีาว ซึง่ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กนักบัวดัสมณ

โกฏฐาราม มลีกัษณะรูปแบบศลิปะคลา้ยกบัวดัหลวงในสมัยอยุธยาตอนตน้ถงึอยุธยา

ตอนกลาง ปรากฏร่องรอยฝีมอืการสรา้งอย่างงดงามตามอย่างศลิปะสมยัอยุธยา ภายในวดัมี

โบราณสถานทีน่่าสนใจและงดงาม เชน่ เจดยีใ์หญ่กลางวดั เป็นเจดยีท์รงกลมทีห่ักโคน่ลง

มาจมดนิ และต าหนักก ามะเลยีน อาคาร 2 ชัน้ ผนังชัน้บนชัน้ลา่งเจาะเป็นซุม้โคง้รูปกลบีบัว 

สนันษิฐานวา่เป็นทีป่ระทับขณะทรงงานบูรณะปฏสิงัขรณข์องสมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ 

ในขณะด ารงพระยศเป็นพระมหาอปุราช เมือ่ พ.ศ.2254 ตอ่มาทีว่หิารหลวง อยู่หนา้เจดยี์

ใหญ่ ภายในมเีสาสองขา้ง สองแถวเป็นเสากลม หัวเสาเป็นบัวกลุม่แบบอยุธยา และทีน่ี่ยงัมี

ต านานเรือ่งปู่ โสมเฝ้าทรพัย ์ไดม้กีารขดุบรเิวณวดักฏุดีาวเพือ่หาทรัพยต์ามสมุดขอ่ยโบราณ 

แตเ่มือ่ท าการขดุลงไปตรงจุดทีล่ายแทงระบุวา่มสีมบัตซิอ่นอยู่กลบัไม่พบสิง่ใดเลย ถอืเป็น

เรือ่งทีน่่าตกใจ 

   

13.40 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยัง วดัประดูท่รงธรรม โดย รถตุก๊ตุก๊หวักบ 

13.45 น. ตุก๊ตุก๊จอดเทยีบ ณ วดัประดูท่รงธรรม สรา้งขึน้ในสมัยกรุงศรอียุธยาเป็นราชธานี ตัง้อยู่ใน

เขตอ าเภอพระนครศรอียุธยา ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะเมอืง บรเิวณกลุม่วดัใน

เขตอโยธยา สถานทีส่ าคญัภายในวดั คอืพระอโุบสถสมยักรงุศรอียุธยาทีม่กีาร

บรูณะใหมใ่นราวสมยัรชักาลที ่4 มจีติรกรรมฝาผนงัเลา่เร ือ่งราว ทศชาตชิาดก

พุทธประวตัภิาพขบวนเสด็จทางสถลมารควถิชีวีติ และการละเลน่ของคนไทยใน

สมยักอ่น ปจัจบุนั วดัประดูท่รงธรรมเป็นแหลง่ศลิปศาสตรพ์ุทธศาสตรห์ลายแขนง 

โดยเฉพาะมนตค์าถาการตเีหล็กของหลวงพ่อเลือ่ง และหลวงพ่อรอดเสอืพระเถระเจา้

อาวาส ในสมัยกอ่น นอกจากน้ีภายในวดัประดูฯ่ ยังมพีันธุไ์มโ้บราณขนาดใหญ่นานาชนดิ

ขึน้อยู่รอบวดั พาใหร้่มรืน่แกผู่ม้าเยอืน เชญิท่านสกัการะพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิ ์พรอ้มเก็บ

ภาพตามอธัยาศยั 
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14.05 น. ออกเดนิทางตอ่ไปยัง วดัอโยธยา โดย รถตุก๊ตุก๊หัวกบ 

14.10 น. น าท่านยอ้นรอยอดตีกรุงเกา่ ณ วดัอโยธยา (วดัเดมิ) ตัง้อยู่ทีต่ าบลหันตรา ตัง้อยู่บรเิวณ

ตอนเหนือของเขตอนุรักษ์เมอืงเกา่อโยธยา ตามต านานในพงศาวดารเหนือเชือ่วา่ บรเิวณ

ของวดันีเ้คยเป็นพระราชวงัสมยัอโยธยา ตอ่มาเมือ่กษัตรยิผ์ูป้กครองเมอืงไดถ้วายพืน้ที่

วงัใหส้รา้งเป็นวดั จงึไดช้ือ่วา่ วดัเดมิ อนัเป็นศูนยก์ลางของเมอืงอโยธยารมิแมน่ า้ป่า

สกั กอ่นทีพ่ระเจา้อูท่องจะสถาปนากรงุศรอียุธยา ณ หนองโสน วดัอโยธยาหรอืวดั

เดมิน้ี ไม่ปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารอยุธยาถงึการบูรณปฏสิงัขรณแ์ตป่ระการใด แตน่่า

เชือ่วา่คงจะเป็นวดัหลวงทีเ่จา้อาวาสทีค่วามส าคญัและมบีทบาททางศาสนา ในสมัยอยุธยา

วดัหนึง่ วดัอโยธยา มโีบราณสถานส าคญัคอืพระเจดยีข์นาดใหญ่ ลกัษณะเป็นเจดยีแ์ปด

เหลีย่ม สนันษิฐานไดว้า่ เจดยีอ์งคน้ี์น่าจะสรา้งขึน้ในสมัยกรุงศรอียุธยาตอนตน้ และน่าจะมี

การบูรณะเพิม่เตมิมาโดยตลอด 

   

14.30 น. เดนิทางตอ่ไปยัง วดัมเหยงคณ ์โดย รถตุก๊ตุก๊หัวกบ 

14.35 น. เดนิทางถงึ วดัมเหยงคณ์ เดมิเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวดัรา้งไปภายหลงักรุงศรี

อยุธยาแตกเมือ่ พ.ศ.  ๒๓๑๐ ปัจจุบันน้ีกรมศลิปากรไดข้ึน้ทะเบยีนใหว้ดัมเหยงคณเ์ป็น

โบราณวตัถุ และโบราณสถานของชาต ิภายใน วดัมเหยงคณ์ มพีระอโุบสถทีน่บัวา่ใหญ่

ทีสุ่ดในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยา มเีจดยีท์รงระฆงัอยู่บนฐานชา้งลอ้มซึง่เป็นเจดยี์

องคป์ระธานของวดัน้ี 
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15.15 น. ออกเดนิทางไปชอ้ปป้ิง ที ่ตลาดน ้าอโยธยา โดย รถตุก๊ตุก๊หัวกบ 

15.20 น. ชอ้ปและชมิกบัตลาดน ้ายอ้นยุคในสมัยอยธุยา “ตลาดน า้อโยธยา” ตัง้อยู่ทีเ่ดยีวกบัปางชา้

งอโยธยาขา้ง วดัมเหยงคณ ์จะเรยีกไดว้า่เป็นตลาดน า้ทีย่ ิง่ใหญท่ีสุ่ดในเมอืงอยุธยา 

เป็นตลาดยอ้นยคุแบบโบราณ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิแบบไทยพืน้บา้นและ สายน ้า 

จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน ้าอโยธยามรีา้นคา้มากถงึ 249 รา้น ประกอบ ดว้ยเรอืสนิคา้ ขาย

อาหาร 50 ล า ตลาดนัดชมุชนวถิไีทกวา่อกี 40 รา้น และรา้นคา้ตา่งๆ อกี 159 รา้น มสีะพาน

เดนิ รมิแม่น ้าเพือ่ เลอืกซือ้สนิคา้จากกลุม่ชาวบา้นตา่งอ าเภอ หรอืสนิคา้ OTOP มากมาย

หลากหลายชนดิ 

   

16.00 น. เดนิทางสู ่สถานีรถไฟอยุธยา เพือ่เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย รถตุก๊ตุก๊หัวกบ 

16.15 น. เดนิทางถงึ สถานรีถไฟอยุธยา 

16.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ดว้ย ขบวนพเิศษรถจกัรไอน า้ 902 อยุธยา – กรงุเทพฯ 

บรกิารอาหารวา่ง พรอ้มน ้าดืม่บนขบวนรถไฟ 

19.25 น. เดนิทางถงึ สถานกีรงุเทพฯ (หวัล าโพง) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

__________จบรายการ__________ 

หมายเหต:ุ รายการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านงึถงึประโยชนข์อง

ท่านเป็นส าคญั เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทก าหนด 
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อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ่หรอืเด็ก 1,590. - 

 

อตัราคา่เดนิทางนีร้วม 

รถไฟหัวจักรไอน ้า ทีน่ั่งพัดลม ไป-กลบั เสน้ทาง กรุงเทพฯ - อยุธยา  

รถตุก๊ตุก๊หัวกบ ท่องเทีย่วใน จังหวดัอยุธยา ตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทางเป็นอย่างด ี

คนัละ 6 ท่าน 

อาหาร 3 มือ้ 

บรกิารน ้าดืม่ท่านละ 2 ขวด 

ของสมนาคณุ Hygiene Travel Kit เชน่ หนา้กากอนามัย, เจลแอลกอฮอลลา้งมอื, สเปรย์

แอลกอฮอล ์ฯลฯ 

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

มัคคเุทศก ์คนขบัรถ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 50%) คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่รถ หรอื คา่ตัว๋เครือ่งบนิจากทุกเสน้ทาง และคา่เดนิทางมาทีจุ่ดนัดพบ 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ใน

กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

 คา่ธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

 คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้)

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

คา่ทปิไกด/์หัวหนา้ทัวร ์100 – 200 บาท/ท่าน/ทรปิ คา่ทปิไกด/์หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของท่าน 
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เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

กรุณาช าระคา่เดนิทางเต็มจ านวน ภายใน 48 ช ัว่โมง หลงัท าการจอง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1. ในบางกรณีเมือ่ผูส้นใจจองโปรแกรมทัวรแ์ลว้ ซึง่ทางทมีงานจะตอ้งสง่เงนิมัดจ าไปมัดจ าคา่ทีพ่ัก

และยานพาหนะทันท ีดงันัน้จากภาระดงักลา่วทมีงานจงึขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

จากผูจ้อง 

2. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

 กรุณาพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

 กรุณาปฏบิัตติามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า ตามมาตรฐานท่องเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย และเพือ่

ความปลอดภัยในการท่องเทีย่ว 

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไปถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่วทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมอืง และ

อตัราแลกเปลีย่นโดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญั

ทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของ

ท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในชว่ง New Normal 

- มาตรการการใหบ้รกิารระหวา่งเดนิทางบนรถโดยสาร - 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะท าการแจกหนา้กากอนามัย 

และเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืใหล้กูคา้ทุกท่าน 

2. กอ่นขึน้-ลงรถทุกครัง้ ทางบรษัิทฯจะมมีาตรการ วดัไขต้รวจอณุหภูม ิและ ใหท้่านลา้งมอืดว้ย

เจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้รถ 

3. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์ ต.๘-คค (ทางบรษัิทพมิพแ์บบฟอรม์น้ีใหทุ้กท่าน เมือ่ท่าน

กรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้จนท.บรกิารบนรถ) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตาม
ก าหนดระบบจะตดัชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ 
โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการ
เดนิทางกระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่
ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือ

เป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถในการหาโปรแกรม
ทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิ

คนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่

คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลูกคา้

ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

5. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัคร
ใจสละสทิธใินการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิท

ฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็ม
จ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตร
เครดติ 3% 

7. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าให ้
ลกูคา้ลดความเสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อ
โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/

หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใช ้

เวลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผิดชอบจากสายการบิน และที่ส าคัญ ลูกคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลุม
ถงึการประกนัสขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอ
แนะน าใหท้่านซือ้ประกันสุขภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์่างๆ หาก

ตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 
9.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่

บรษัิทที่เป็นผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบ
ใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระ

เงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 

 


