
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์

 

 



 
 
 

ไหวพ้ระ 9 วดั อยธุยา (One Day Trip) เสริมสิริมงคล เพ่ิมบารมี 

กรงุเทพฯ-พระนครศรีอยธุยา-วดัใหญ่ชยัมงคล-วดัพนัญเชิงวรวิหาร-วดัมหาธาต-ุวดัธรรมิกราช-

วิหารมงคลบพิตร-วดัโลกยสธุาราม-วดักษตัราธิราชวรวิหาร-วดัไชยวฒันาราม-วดัพุทไธศวรรย-์

ตลาดน ้าอโยธยา-กรงุเทพฯ 

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

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.พระนครศรีอยธุยา 

07.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ และดแูลท่าน

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

08.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัใหญ่ชยัมงคล วัดดงัอยธุยา ท่ีเก่าแก่ ก่อสรา้งมาตัง้แต่สมยักรงุศรี พ.ศ. 1900 

ยคุสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจา้อู่ทอง กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งกรงุศรีอยธุยา ไฮไลทข์องท่ีนี่คือมี

เจดียส์งูท่ีสดุในจังหวัด สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในคร้ังท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึก

ยทุธหัตถี ซึ่งวัดใหญ่ชยัมงคลตัง้อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะพระนคร ภายในพระอโุบสถเป็นท่ี

ประดิษฐานพระพทุธชยัมงคล ดา้นหลังวัดมีต าหนกัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สกัการะเพ่ือเพ่ิม

ความเป็นสิริมงคลและเมตตามหานิยม  

09.10 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพนญัเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่และส าคัญ ภายในประดิษฐาน พระพทุธไตรรัตน

นายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจา้พ่อซ าปอกง พระพทุธรปูศิลปะอู่ทองตอนปลาย พระพทุธรปูปูนป้ันปา

มารวิชยัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในจังหวัดอยธุยา หนา้ตกักวา้ง 20.17 เมตร สงู 19 เมตร และยังเป็นท่ี

สักการะนบัถือท้ังคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ผ ูค้นนิยมมาขอพรดา้นความรกั ค ูค่รอง และขอลกู  

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

สถาปัตยกรรมของพระมหาธาต ุ(ปรางค)์ เป็นแบบแรกของสมยัอยธุยา ซึ่งมอีิทธิพลของขอม ชัน้ล่าง

ก่อสรา้งดว้ยศิลาแลง แต่ท่ีเสริมใหม่ปัจจบุันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ไดป้ฏิสังขรณพ์ระ

ปรางคใ์หม่โดย โดยเสริมใหส้งูกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชัน้มขุเท่านัน้ เมือ่ พ.ศ. 2499 

กรมศิลปากรไดข้ดุแต่งพระปรางคแ์ห่งนี้ ไดข้องโบราณหลายชิ้น ท่ีส าคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถปู 7 

ชัน้ แบ่งออกเป็น ชิน เงนิ นาก ไมด้ า ไมจั้นทร์แดง แกว้โกเมนและทองค า 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัธรรมิการาช สรา้งในสมยัอโยธยา ก่อนจะสถาปนากรงุศรีอยธุยา โดยพระยา

ธรรมิกราชพระราชบตุรพระเจา้สายน า้ผึ้งโปรดเกลา้ฯใหส้รา้งวัดนี้ขึน้ เดิมชื่อ "วัดมขุราช"แลว้เปลี่ยนชื่อ

เป็น วัดธรรมิกราช  ตอนนี้เหลือแต่เพียงซากโบสถว์ิหารและเจดียสิ์งหล์อ้ม ขอพรจากพระพทุธรปูปาง

มารวิชยัสีขาวและพระพทุธไสยาสน ์ท่ีส าคัญเชื่อกนัว่าน า้พระพทุธมนตภ์ายในพระวิหารวดันี้

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม สขุภาพแข็งแรง มีชีวิตสขุสบาย ส่วนเศียรพระธรรมิก

ราชจ าลองบริเวณหนา้วัด หากคนท่ีมีคดีความไดม้าไหวข้อพรคดีความนัน้จะจบลงดว้ยดี วัดนี้จึงเป็นอีก

หนึ่งท่ีเที่ยวอยธุยาท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวสายบญุ  

11.10 น. น าท่านเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพิตร สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนตน้ช่วง

แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตก าแพงเมืองท่ีสวยงาม และไดรั้บการดแูลเป็น

อย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพทุธรปูประธานขนาดใหญ่ท่ีสวยงาม หล่อดว้ยทอง

สัมฤทธิ์องคเ์ดียวในประเทศไทย แมจ้ะไดรั้บความเสียหายในช่วงเสียกรงุศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 แต่ไดรั้บ

การบรูณะใหม่ท้ังหมด  

 

 

 

 



 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

พิเศษ...ก ุง้แม่น ้าเผา ท่านละ 1 ตวั 

 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัโลกยสธุาราม สันนิษฐานว่าไดส้รา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนกลางในสมยั

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

พทุธไสยาสน ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาะเมืองอยธุยา ประดิษฐานอยู่กลางแจง้ จึงมกัมีนักท่องเที่ยวมาสักการะ

พระพทุธไสยาสนอ์ยู่เสมอ โดยมีความเชื่อกนัว่าหากใครไดน้มสัการพระพทุธไสยาสนท่ี์ใบหนา้

เป่ียมดว้ยความเมตตาจะช่วยเรื่องเมตตามหานิยมอีกดว้ย  

13.40 น. น าท่านเดินทางสู่ วดักษตัราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมยักรงุศรีอยธุยา ตัง้อยู่ริม

แม่น า้เจา้พระยา เป็นวัดโบราณสรา้งขึน้ในสมัยกรงุศรีอยธุยาเป็นราชธานี มีพระปรางคเ์ป็นประธานของ

วัด สถานท่ีส าคัญภายในวดัคือ พระประธานในพระอโุบสถ ท่ีมีแท่นฐานผา้ทิพยปู์นป้ัน ประณีตงดงาม 

ใบเสมาของพระอโุบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง และใครรูสึ้กช่วงนี้การงานติดขดัตอ้ง

แวะมาท าบญุไหวพ้ระอยธุยาท่ีวัดนี้กันแบบด่วนๆ เพราะภายในพระอโุบสถประดิษฐานพระประธานท่ีมี

ความเชื่อกันว่า หากใครไดม้าสกัการะขอพรจะประสบความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน ไดเ้ลื่อนยศ 

เลื่อนต าแหน่ง พรอ้มท้ังกราบไหวร้ปูหล่อของหลวงปู่เทียม อดีตเจา้อาวาสและพระเกจิอาจารยท่ี์มี

ชื่อเสียงในดา้นอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยม   

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัไชยวฒันาราม เป็นส่วนหนึ่งของอทุยานประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยธุยา สรา้ง

ขึน้ในสมยัพระเจา้ปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงท่ีมีความส าคัญมากๆ เพราะเป็นวัดท่ี

บ าเพ็ญพระราชกศุลของพระมหากษตัริย์สืบต่อมาหลังจากนัน้ทกุพระองค ์และยังเป็นสถานท่ีถวายพระ

เพลิงพระศพพระบรมวงศานวุงศห์ลายพระองคด์ว้ย จดุนา่สนใจ และสวยงามของวัดก็คือ ระเบียง

คด เป็นส่วนท่ีเชื่อมต่อระหว่างเมรแุต่ละเมรเุอาไว ้โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ ท่ี

บริเวณระเบียงคดนี้จะมีพระพทุธรปู ปางมารวิชยัประดิษฐานอยู่ รวมท้ังหมด 120 องค ์ปัจจบุันเหลือท่ี

ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค ์

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพทุไธศวรรย ์สรา้งขึน้บริเวณท่ีสมเด็จพระเจา้อู่ทองอพยพมาสรา้งเมืองใหม่ เดิม

บริเวณนี้เรียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" ซึ่งเป็นต าหนกัท่ีประทับของสมเด็จพระเจา้อู่ทอง มีพระ

ปรางคป์ระธานองคใ์หญ่เป็นศิลปะแบบอยธุยาตอนตน้ผสมศิลปะขอม มีระเบียงลอ้มรอบ ภายใน

ประดิษฐานพระปูนป้ันนบัรอ้ยองค ์ดา้นขา้งพระปรางคม์ีมณฑปอย่างละหลัง เป็นท่ีประดิษฐานพระ

ประธานปูนป้ันปางมารวิชยั และความเชื่อใครอยากไดล้กู หรือขอพรใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย

ต่างๆ ไปไหวข้อพรจากหลวงพ่อด า พระพทุธรปูปูนป้ันสีด าปางมารวิชยั และองคจ์ตคุามรามเทพใหไ้ด้

สักการะ รวมถึงพระนอนท่ีช่วยเรื่องเมตตามหานิยม และความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

16.20 น. น าท่านเที่ยวชม ตลาดน ้าอโยธยา เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่สมยักรงุ

ศรีอยธุยา ท้ังในดา้นการแต่งกาย ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามทรงคณุค่า และยังคงไวซ้ึ่งเอกลักษณ ์

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการละเล่น การแสดงพื้นบา้น ของกินของใชย้คุเก่า รวมถึงวิถีชวีิตความ

เป็นอยู่อย่างไทยๆ ท่ีเรียบงา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 1,990 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทติย ์ 26 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กันยายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กันยายน 2563 1,990.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วนัอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันศกุร์ 23 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันจันทร์ 07 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธันวาคม 2563 1,990.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกันอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์



 
 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรับทัวรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 10 วนัถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดรั้บ บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทัวรท้ั์งหมด กับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตท้ัุงหมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


