
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหนึ่งของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ-สพุรรณบรีุ-พระพทุธรปูแกะสลกัผาหิน-นาเฮียใช-้วดัป่าเลไลยก-์อทุยานมงักรสวรรค-์
ตลาดสามชกุ-สิงหบ์รีุ-วดัพิกลุทอง-วดัพระนอนจกัรสีห ์
04.00 น. บริการรับ-ส่ง ลกูคา้ถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-นนทบรุี-ปทมุธานี) เพื่อการเดินทางที่สะดวก

ย่ิงข้ึน เจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ยรถต ูป้รบั
อากาศ VIP ร ุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.สพุรรณบรุี 

06.00 น. น าท่านออกเดินทาง พรอ้มมัคคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 
08.00 น. น าท่านเดินทางถึง พระพทุธรปูแกะสลกัหนา้ผาหิน มีชื่อว่า พระพทุธปษุยคีรีศรสีวุรรณภมิู หรือ 

หลวงพ่ออ ู่ทอง ตัง้อยู่ใกลวั้ดเขาท าเทียม ที่หนา้ผามังกรบิน ณ พทุธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่
ทอง องคห์ลวงพ่ออู่ทอง มีความสงู 108 เมตร ฐานกวา้ง 88 เมตร หนา้ตกักวา้ง 65 เมตร อยู่ในพื้นที่
ราว 100 ไร่ เป็นพระพทุธรปู แกะสลักหนา้ผาใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยความสวยงามแปลกตาและหนา้ผาหิน
ที่รายลอ้มองคพ์ระพทุธรปู 

08.30 น. ออกเดินทางชม นาเฮียใช ้หรือ ศนูยเ์รียนร ูวิ้ถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่
รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและองคค์วามรูใ้หม่ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคณุค่า ใหไ้ดศึ้กษาและเรียนรู ้
สรา้งขึ้นจากความจงรักภักดี และส านึกในคณุงามความดีของในหลวง ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีจดุประสงคห์ลัก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุข์า้วคณุภาพดี ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร 
พรอ้มเล็งเห็นความส าคัญของการใหค้วามรูแ้ละการท านาอย่างถกูวิธี  

10.00 น. น าท่านเดินทางชม วัดป่าเลไลยกว์รวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายรุาว 1,200 ปี ภายในวิหาร 

เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก ์เป็นวัดส าคัญ คู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดสพุรรณ และเป็น
วัดท่ีมีประวัติศาสตรย์าวนาน วัดป่าเลไลยก ์มีความเก่ียวขอ้งกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย  คือ เสภาขนุ
ชา้งขนุแผน นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่ ปัจจบุันวัดป่าเลไลยก ์มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี 
ชนิดวรวิหาร เนื้อที่กวา้ง 82 ไร่ 1งาน 

11.00 น. พาเที่ยวชม อทุยานมงักรสวรรค ์สถานที่รวบรวม ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง, พิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธ ุ์
มงักร, หมู่บา้นมงักรสวรรค ์และอทุยานพทุธบญัชา (พระยไูล) มหัศจรรยง์านสรา้ง ดว้ยแรงเงนิ 
และแรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคณุค่าทางประวัติศาสตร ์หอ้งเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจ พา

ท่านชม พิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธ ุม์งักร ภายในจัดแสดงประวัติศาสตรข์องจีน แบ่งเป็นหอ้ง 18 หอ้ง 

รปูแบบแปลกตาดว้ยภาพ แสงสีเสียง และเทคนิกพิเศษ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง **(รวมค่าเขา้พิพิธภณัฑ)์** 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) ★พิเศษ...เมนกู ุง้เผา★  
14.00 น. พาท่านเดินเล่นที่ ตลาดสามชกุ ตลาดรอ้ยปี สัมผสัไดถ้ึงกล่ินอายของความเป็นไทยแบบดั้งเดิมที่ยังคง

เสน่หพ์ิพธิภัณฑท์ี่มีชีวิต สามชกุ เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสพุรรณบรุี ซึ่งในอดีตสามชกุ คือแหล่งที่มีผูค้น
หลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ แลกเปล่ียน และซื้อขายสินคา้กัน ดว้ยความที่ตลาดตัง้อยู่ริมแม่
น า้ท่าจีน ท าใหต้ลาดสามชกุเป็นตลาดส าคัญในการติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ที่ส าคัญในอดีต ตัง้แต่
เม่ือ 100 กว่าปีก่อนนัน่เอง 

15.00 น. เดินทางต่อไปยัง วดัพิกลุทอง ชาวบา้นมักจะเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวงพ่อแพ ภายในจะประดิษฐาน
พระพทุธรปูปางประทานพร องคใ์หญ่ที่สดุในไทย นัน่ก็คอื พระพทุธสวุรรณมงคลมหามนุี สงูกว่า 21 วา 
เป็นวัดท่ีชาวบา้นทั้งศรัทธาและเล่ือมใสมากเพราะหลวงพ่อแพ อดีตเจา้อาวาสนัน้ เคยเป็นพระที่ชาวบา้น
เคารพรักกันมาก เพราะท่านไดท้ าประโยชนแ์ก่พทุธศาสนาไวม้ากมาย  



 
 
 
 
 
 

 
16.30 น. พาท่านชม วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร พระพทุธรปูปางไสยาสนท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทย เม่ือ

ค านวนทางปริมาตรซึ่งองคพ์ระนัน้มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร และมีพทุธลักษณะตามแบบ
ศิลปะสโุขทัยท่ีงดงาม โดยพระพักตรห์ันไปทางทิศเหนือ ซึ่งสันนิษฐานว่าทา้วอู่ทองเป็นผูส้รา้งพระพทุธรปู
องคน์ี้ขึ้น ปัจจบุันพระพทุธรปูองคน์ี้ยังเป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคู่เมืองของจังหวัดสิงหบ์รุี  

17.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ที่พัก โรงแรมไชยแสง วิลล่า หรือเทียบเท่า  
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 
20.00 น. น าท่านเดินทางกลับเขา้ส ู่ที่พัก ใหท้กุท่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสด์ิ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
อทุยานวีรชนค่ายบางระจนั-ตลาดยอ้นยคุบางระจนั-อ่างทอง-วดัไชโยวรวิหาร-วดัขนุอินทประมลู-
วดัท่าอิฐ-วดัม่วง- วดัสงักระต่าย-วดัจนัทรงัษี-วดัป่าโมกวรวิหาร-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพัก (ม้ือท่ี 4) 
08.00 น. น าท่านเช็คเอา้ท ์พรอ้มออกเดินทางไป อนสุาวรียวี์รชนและอทุยานค่ายบางระจนั สรา้งขึ้นเพื่อเป็น

อนสุรณแ์ก่วีรชนบา้นบางระจัน ผูป้ระกอบวีรกรรมครั้งส าคัญในประวัติศาสตรไ์ทย ในสมัยสมเด็จพระเจา้
เอกทัศน ์โดยพม่าไดย้กทัพมาตีไทยและมีกองทัพส่วนหนึ่งเขา้ตีหมู่บา้นบางระจัน แมว่้าชาวบา้นบางระจัน
จะขาดแคลนอาวธุและมีก าลังนอ้ยกว่า แต่ก็ไดแ้สดงความกลา้หาญและความสามัคคียอมพลีชีวิตเพื่อ

ประเทศชาติ จนไดร้ับการจารึกเพื่อเป็นเกียรติสืบมา พรอ้มเที่ยวชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นระจนั ตัง้อยู่
ภายในวัดโพธิ์เกา้ตน้ มีการจัดแต่งซุม้จ าหน่ายสินคา้ดว้ยวัสดธุรรมชาติในรปูแบบพื้นบา้น ใหค้วามรูส้ึกที่
ผ่อนคลาย ชาวบา้นจะแต่งตวัยอ้นยคุมานัง่จ าหน่ายสินคา้ พดูจาขอรับ/เจา้ค่ะ พาใหบ้รรยากาศยิ่งคลา้ย
กับตลาดในยคุโบราณ  สินคา้ที่ชาวบา้นน ามาจ าหน่ายก็จะเป็นอาหารทอ้งถิ่น ขนมโบราณทีห่าทานยาก 
ผลิตภัณฑท์ ามือ รวมไปถึงพืชผกัและผลไมส้ด ๆ จากไร่ของชาวบา้น อีกท้ังยังมีการแสดงการแสดง
ต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบา้น การแสดงเพลงฉ่อย การแสดงวีรกรรมชาวบา้นบางระจัน ถา้ใครอยากจะ
มาเที่ยวใหอ้ินกับบรรยากาศมากขึ้น ก็สามารถที่จะแต่งกายดว้ยชดุไทยยอ้นยคุมาเที่ยวกันได ้หรือจะมา
เช่าชดุไทยยอ้นยคุไดจ้ากที่นี่ก็ได ้

10.00 น. น าท่านเดินทางถึง วดัไชโยวรวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพทุธรปูปางสมาธิขนาดใหญ่ 
สรา้งโดยสมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต พรหมรังสี) ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้
สรา้งวิหารครอบองคพ์ระ โดยหันหนา้ออกสู่แม่น า้เจา้พระยา ภายในประดับภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัย
นัน้อย่างสวยงาม 

11.00 น. ชม วดัขนุอินทประมลู โดดเด่นใจกลางวัดคือพระพทุธไสยาสนท์ี่ยาวเป็นอันดับสองของไทย สรา้งโดยขนุ
อินทประมลูในสมัยกรงุศรีอยธุยา อันกลายเป็นที่มาของชื่อวัด นอกจากโบสถโ์บราณที่ปกคลมุดว้ยรากไม ้
ยังมี “โบสถไ์ฮเทค” ประดับภาพจิตรกรรมสวยงาม  

12.00 น. พาท่านชม วดัท่าอิฐ วัดที่สวยงามที่สดุวัดหนึ่งของภาคกลาง ชมความอลังการของพระธาตเุจดียศ์รี
โพธ์ิทอง ที่ตัง้ตระหงา่นทองอร่ามมาแต่ไกล ซึ่งเป็นที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตสุ่วนพระศอของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา้และพระพทุธรปูปางต่างๆ พรอ้มกราบไหวห้ลวงพ่อเพช็รในอโุบสถ และหลวงพ่อ
ขาว ในวิหาร 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 



 
 
 
 
 
 

14.00 น. พาท่านเดินทางสู่ วดัม่วง ที่ประดิษฐานพระพทุธมหานวมินทรศ์ากยมนุีศรีวิเศษชยัชาญ ซึ่งเป็น
พระพทุธรปูองคใ์หญ่ทีส่ดุในโลก (พระใหญ่) มีความเชื่อกันว่าหากใช ้2 มือ สัมผสัที่ปลายนิ้วกลางของ
หลวงพ่อ แลว้ตัง้จิตอธิษฐาน โดยเฉพาะใหเ้ติบโต  

15.00 น. เดินทางต่อไปยัง วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์ก่าแก่ใตต้น้โพธิ์ สถานที่เที่ยว Unseen แห่งใหม่ของอ่างทอง ชม
โบสถร์า้งโบราณ อายกุว่า 400 ปี ท่ีถกูตน้โพธิ์ลอ้มรอบผนงัท้ัง 4 ดา้นไวอ้ย่างแน่นหนา เรียกว่าสวย
แปลกตามากๆ ดา้นในแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง หอ้งแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่น ถัดมาหอ้งใหญ่มีพระ
ประธานองคใ์หญ่หลวงพ่อวันดี และหลวงพ่อศรี หลวงพ่อสขุที่มีขนาดย่อมลงมาประดิษฐานอยู่ หอ้ง
สดุทา้ยเป็นหอ้งว่าง ปัจจบุันไม่มีหลังคาปกคลมุโบสถ ์มี่เพียงร่มเงาของตน้โพธิ์ปกคลมุแทน 

15.30 น. พาท่านเดินทางชม วัดจนัทรรงัษี เป็นวัดใน อ.เมืองอ่างทอง ท่ีพทุธศาสนิกชนนิยมมากราบไหวข้อพรทั้ง
จากองคห์ลวงพ่อสด ซึ่งตัง้อยู่ภายในวิหารทรงจัตรุมขุที่สวยงาม รวมทั้ง หลวงพ่อโยก พระเก่าแก่ศิลปะ
สมัยกรงุศรีอยธุยาตอนปลาย โดยเรียกตามเรื่องเล่าว่ามีชาวบา้นเห็นองคพ์ระโยกไปมาเองได ้

16.30 น. น าท่านสักการะพระพทุธไสยาสน ์ที่งดงามที่สดุองคห์นึ่งของไทย วดัป่าโมกวรวิหาร ตวัองคพ์ระก่ออิฐ
ถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้นในสมัยสโุขทัย ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเรื่องสขุภาพ ใหแ้ข็งแรง
และปราศจากโรคภัย เพราะมีต านานเล่าต่อกันมาว่า สมัยโบราณที่อหิวาตกโรคระบาดหนกั ชาวบา้นไดย้ิน
เสียงบอกวิธีรักษา จึงเรียกพระนอนองคน์ี้ว่า พระนอนพดูได ้และเป็นศนูยร์วมจิตใจชาวบา้นตัง้แต่นัน้ม 

17.20 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร ริมแม่น ้าเจา้พระยา (ม้ือท่ี 6) 
19.00 น. หลังอาหารเย็น พาท่านเดินทางกลับกรงุเทพฯ สู่จดุหมายปลายทาง บริการส่งถึงหนา้บา้น  

22.00 น. ทกุท่านเดินทางถึงบา้น โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

************************************************** 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ

ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 

เพื่อใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

วนัเดินทาง ราคา พกัเด่ียว 

07 – 08 พฤษภาคม 2565 4,590.- 1,000.- 

14 – 15 พฤษภาคม 2565 
(วันวิสาขบชูา) 

4,990.- 1,000.- 

21 – 22 พฤษภาคม 2565 4,590.- 1,000.- 

28 – 29 พฤษภาคม 2565 4,590.- 1,000.- 

04 – 05 มิถนุายน 2565 
(วันเฉลิมฯ พระราชินี) 

4,990.- 1,000.- 

18 – 19 มิถนุายน  2565 4,590.- 1,000.- 

02 – 03 กรกฏาคม  2565 4,590.- 1,000.- 

09 – 10 กรกฏาคม  2565 4,590.- 1,000.- 

23 – 24 กรกฏาคม  2565 4,590.- 1,000.- 



 
 
 
 
 
 

13 – 14 สิงหาคม 2565 
(วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์) 

4,990.- 1,000.- 

27 – 28 สิงหาคม 2565 4,590.- 1,000.- 

10 – 11 กันยายน 2565 4,590.- 1,000.- 

24 – 25 กันยายน 2565 4,590.- 1,000.- 

15 – 16 ตลุาคม 2565 
(วันหยดุยาว วันคลา้ยวันสวรรคต ร.๑๐) 

4,990.- 1,000.- 

22 – 23 ตลุาคม 2565 
(วันปิยะมหาราช) 

4,990.- 1,000.- 

12 – 13 พฤศจิกายน 2565 4,590.- 1,000.- 

26 – 27 พฤศจิกายน 2565 4,590.- 1,000.- 

03 – 04 ธันวาคม 2565 
(วันคลา้ยวันราชสมภพ ร.๑๐) 

4,990.- 1,000.- 

10 – 11 ธันวาคม 2565 
(วันรัฐธรรมนญู) 

4,990.- 1,000.- 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนอตัราค่าบริการหรือ
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 
 

อตัรานี้รวม 

✓ บริการรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มันและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง  

✓ บริการที่พัก ระดับมาตราฐาน 1 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 

✓ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

✓ บริการสถานที่เขา้ชม และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  

✓ บริการมัคคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ บริการประกันอบุัติเหตวุงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม)์ 

✓ บริการ Tag PVC ดีไซนห์ร ูแขวนกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

✓ บริการซอง Travel Kit ท่านละ 1 ชดุ (สเปรยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามัย, กระดาษทิชช,ู ลกูอม) 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติม จ่ายตามจริงตามราคาหนา้ทางเขา้ 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่ามินิบารภ์ายในหอ้งพัก, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ 

× ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ จ่าย 3% 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบั (200 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน) 
 



 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง และส ารองท่ีนัง่ 
1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  
2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 72 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรับการใส่ชือ่ตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทัวรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลกูคา้ตอ้งท าการส่งโลเคชัน่ที่พักอาศัย มาใหกั้บเจา้หนา้ที่ เพื่อท าการจัดเสน้ทางของรถตู้

ในการรับ-ส่ง 
 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 
1. กรณียกเลิกภายใน 7 วันหลังจากสัง่ซื้อ และไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงนิตามที่ไดช้  าระมา  

(คืนเงนิ 100%) (กรณีเดินทางตรงกับวันหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วัน) 
2. กรณียกเลิกนอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง(หรือ ก่อนวันเดินทาง 16-29 วัน) หักค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 

และคืนค่าทัวรส์่วนที่เหลือ  
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณี 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเท่านัน้  

บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง และที่ไม่
สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าที่พักโรงแรม และ ตัว๋เครื่องบิน(ถา้มี) 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไม่ถึง   

8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มันข้ึน ก่อนการเดินทาง หรือมีการ

ปรับ ราคาค่าน า้มันและภาษีน า้มัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่าน
เป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรอื
ไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า
ท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

6. เม่ือท่านเดินทางช่วงเทศกาล High Season อาจมีสถานที่ท่องเที่ยวบางรายการปิด หรือไม่สามารถเขา้ชมได ้ซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคมุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งด หรือเปล่ียนแปลงรายการ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่จะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูทัวรเ์ป็นส าคญั 

7. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือช าระค่าทัวรท์ั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุั้งหมดทกุขอ้แลว้ 

 


