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เดนิทาง เมษายน-มถินุายน 2564 

 

วัดทรงเสวย l วัดปากคลองมะขามเฒา่ l เขือ่นเจา้พระยา l  

ลอ่งเรอือาทติยต์กวดัไชย l วัดไผล่อ้ม l วัดเสนา l ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่ l วัด

ภเูขาทอง l ตลาดโกง้โคง้ l  

วัดนเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร l วดัโบสถ ์

พเิศษ!!!  ลอ่งเรอืทานอาหาร พรอ้มกุง้แมน่ ้าเผา 

 

เสน้ทางวถิธีาราแหง่ศรทัธา  
อยธุยา-ชยันาท ลอ่งเรอืเจา้พระยา  
สายธาราแหง่วฒันธรรม 2 วนั 1 คนื 
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ราคาเพยีง  2,222.- 

โดยรถบสัปรับอากาศ 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-วดัทรงเสวย-วดัปากคลองมะขามเฒา่-เขือ่นเจา้พระยา-ลอ่งเรอือาทติยต์กวดัไชย 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝั่งพระ

พฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและเป็นไปตาม

มาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมี

แอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรถบสัปรับอากาศ   

เสน้ทางการเดนิทาง  

วันที ่1. กรงุเทพฯ-วัดทรงเสวย-วัดปากคลองมะขามเฒา่-เขือ่นเจา้พระยา-ลอ่งเรอือาทติยต์กวดัไชย 

วันที ่2. วัดไผล่อ้ม-วัดเสนา-ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่-วัดภเูขาทอง-ตลาดโกง้โคง้- 

วัดนเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร -วัดโบสถ-์กรงุเทพฯ 

   

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

ชยันาท 
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ระหวา่งเดนิทางรับประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

09.30 น. น าทา่นชม วดัทรงเสวย อ.วัดสงิห ์ขอโชคลาภและเลขเด็ดดว้ยการกระซบิขา้งห ู"ไอส้ม้ฉุน" สิง่ 

ศักดิส์ทิธิช์ ือ่ดังทีก่าลังเป็นกระแสในขณะนี้ 

 

 น าทา่นชม วดัปากคลองมะขามเฒา่ ตัง้อยูท่ี ่ อ าเภอวัดสงิห ์ จังหวัดชยันาท เป็นวัดทีต่ัง้อยูบ่รเิวณปาก

คลองมะขามเฒา่ (แมน่ ้าทา่จนี)  แยกจากแมน่ ้าเจา้พระยา หา่งจากตัวเมอืงชยันาทประมาณ 25 กโิลเมตร 

วัดนีม้คีวามส าคญั คอื เป็นวัดทีเ่คยมพีระเกจอิาจารย ์ ชือ่ดัง เป็นเจา้อาวาสอยู ่ ซ ึง่ ก็ คอื “พระครวูมิล

คณุากร(ศขุ)” หรอืทีช่าวบา้นรูจ้ักในนาม “หลวงปู่ ศขุ” ทา่นเป็นพระเกจอิาจารย ์ ชือ่ดังเป็นอาจารยข์อง

เสด็จใน “กรมหลวงชมุพรเขตตอุดุมศักดิ”์ พระราชโอรสในรัชกาลที ่5 บดิาแหง่กองทัพเรอื เป็นวัดเกา่แกม่ี

ทวิทศันท์ีส่วยงามน่ารืน่รมย ์และมชีือ่เสยีงดา้นพระเครือ่ง 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นรมิชล (มือ้ที2่) 

 น าชม เขือ่นเจา้พระยา เขือ่นทดน ้าขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เป็นแหง่แรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณคุง้

บางกระเบยีน หมูท่ี ่4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวดัชยันาท พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดลุยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ไดเ้สด็จพระราชด าเนนิเป็นองคป์ระธานเปิด
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เขือ่นเจา้พระยา พรอ้มแวะซือ้ของฝากขนมหนา้งากยุหลทีีต่ลาดเจา้พระยาแลนด ์อ.สรรพยา 

 

 

 ลอ่งเรอืชมความสวยงามของพระอาทติยล์ับขอบฟ้าที ่วดัไชยวฒันาราม 
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18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(บนเรอื)  (มือ้ที3่)  พเิศษ!!!  ลอ่งเรอืทานอาหาร พรอ้มกุง้แมน่ ้าเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ เมอืงอยธุยา  

Day 

2 

 

 



Page 6 of 11 

 

 

 

อยธุยา 

- 

กรงุเทพฯ 

 

วนัที ่2 
วดัไผล่อ้ม-วดัเสนา-ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่-วดัภเูขาทอง-ตลาดโกง้โคง้- 

วดันเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร -วดัโบสถ-์กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที4่) 

 นัดพบ ณ วดัไผล่อ้ม เป็นวดัทีโ่ดง่ดังในเรือ่ง เมตตามหานยิม นมสัการพระใหญแ่ละเจดยีพ์ทุธคยา

จ าลอง เป็นพระมหาเจดยีป์ระจ าปีนักษัตรมะเส็ง จากนัน้กราบสกัการะรา่งหลวงพอ่เอยีดอนิทวังโส อดตี

เจา้อาวาสซึง่มรณภาพไปเมือ่ปี 2558 รับน ้าพระพทุธมนตพ์รอ้มท าพธิกีรรม จากเจา้อาวาสองคปั์จจบุนั 

ซึง่สานตอ่สรรพวทิยาจากหลวงพอ่เอยีด เพือ่เสรมิสริมิงคลและโชคลาภดา้นการคา้ขาย 

 

 น าทา่นเขา้สู ่วดัเสนา เดมิชือ่ “วัดเสอื” เป็นวดัโบราณ สรา้งตัง้แตค่รัง้กรงุศรอียธุยา    อยูใ่นก าแพงหนา้ 

ไดรั้บการปฏสิงัขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่ 4 โดยปฏสิงัขรณ์ทัง้วัด แลว้

เสร็จเมือ่ปี พ.ศ.2406 และพระราชทานนามใหมว่า่ วัดเสนาสนาราม นมสัการ กราบพระนอน สกัการะ

พระพทุธรปูปางพยาบาลภกิษุอาพาธ และขอพรพระอนิทรแ์ปลงกาย ศาสนสถานทีส่ าคัญของวดัไดแ้ก ่

พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา หนา้บนัดา้นหนา้และดา้นหลังเป็นไมแ้กะสลักปิดทอง ประดับ

กระจกรปูชา้งเอราวัณ ขนาบดว้ยฉัตร เหนอืเศยีรชา้งเอราวัณมพีระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลา้เจา้อยูห่วั คอืรปูพระมหามงกฏุ ภายในพระอโุบสถมภีาพวาดจติรกรรมฝาผนัง ซึง่เป็นภาพวาดใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว นอกเหนอืจากพระอโุบสถ ยงัมพีระวหิารพระพทุธ

ไสยาสน ์ และพระวหิารพระอนิทรแ์ปลงซึง่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิข์องวัด ภายในพระวหิาร มภีาพจติรกรรมฝา

ผนังสมยัรัชกาลที ่4 ซึง่ยงัคงความงดงามจนถงึปัจจบุนั 
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 จากนัน้เรยีนรูว้ถิชีวีติพอเพยีงทีช่มุชนภเูขาทอง ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นของพอ่ แหลง่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ราจะไดท้ัง้ความสนุกสนานและความรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยีงในคราวเดยีวกนั 

โดยไมเ่สยีคา่เขา้ชม (มกีลอ่งรับบรจิาค) ระหวา่งการเดนิทาง เสน้ทางรถจะผา่น วดัภเูขาทอง วดัเกา่แก่

โบราณทีม่คีวามสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่วชมตลาดโกง้โคง้ อ.บางปะอนิ ตลาดแหง่นีจ้งึชือ่วา่ “โกง้โคง้” เป็นคาทีช่าวบา้นเรยีก ตลาดใน

สมยัโบราณทีค่นขายสนิคา้จะน่ังอยูบ่นพืน้แบบไมถ่อืตวั คนทีม่าซือ้จะตอ้งโกง้โคง้ ออ่นนอ้มถอ่มตนโนม้

ตัวเลอืกดสูนิคา้ทีต่นสนใจ เป็นภาพการซือ้ขายทีอ่บอุน่ 

 (เปิดตลาดทกุ วันพฤหสับด,ี วันศกุร,์ วันเสารแ์ละ วันอาทติย)์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดโกง้โคง้ (มือ้ที5่) 

 น าทา่นเขา้ชม วดันเิวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร น าทา่นน่ังกระเชา้ขา้มคลองไปยงัเกาะกลางแมน่ ้า

เจา้พระยา ฝ่ังตรงขา้มกบัพระราชวังบางปะอนิ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา วดันเิวศธรรมประวัตริาช

วรวหิาร รัชกาลที ่5 โปรดใหส้รา้งขึน้เลยีนแบบโบสถฝ์ร่ังเมือ่ พ.ศ. 2421 เพือ่ประกอบศาสนกจิ ซึง่

เสมอืนเป็นวัดหลวงทีเ่คยีงคูก่บัพระราชวังบางปะอนิ พระอโุบสถวัดนีง้ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ 

ลักษณะเดน่ คอื มยีอดแหลมสงู ผนังพระอโุบสถประกอบดว้ยกระจกส ีเพือ่ใหแ้สงผา่น เขา้มาเป็นสตีา่ง 

ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ประดฐิวรการ มนีามวา่ "พระพทุธนฤมลธรรม

โวภาส" ปางสมาธปิระทับในซุม้เรอืนแกว้ หนา้ตกักวา้ง 22 นิว้ สงูจากรากฐานพระรัศม ี36 นิว้ 

 

14.00 น. ออกเดนิทางไป จังหวดัปทมุธาน ี

  

 

 

15.00 น. น าทา่นไหวห้ลวงพอ่โตองคใ์หญร่มิแมน่ ้าเจา้พระยา ที ่“วดัโบสถ”์ จ. ปทมุธาน ีและปิดทององคห์ลวง

พอ่เหลอื จะแคลว้คลาดจากอบุตัภิยัทัง้ปวง ท าการใดก็ไดด้ั่งใจ และมเีงนิมทีองเหลอืเกบ็เหลอืใช ้
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16.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

03-04 เมษายน 2564 

 

2,222.- 

01-02 พฤษภาคม 2564 (หยดุแรงงาน) 

 

2,422.- 

29-30 พฤษภาคม 2564 

 

2,222.- 

26-27 มถินุายน 2564 2,222.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท  
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 หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ี

ผูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 

3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสยีชวีติ หรอืทพุพลภาพถาวร

สิน้เชงิ  วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท 
ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 
1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ใน

กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั 

เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 
1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้า

บนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้
กรุณาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


