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วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค.64 กรุงเทพฯ – จ.อ่ำงทอง  
วัดป่ำโมกวรวิหำร – วัดม่วง – ตลำดศำลเจ้ำโรงทอง – วัดท่ำสุทธำวำส - ชุมชนบ้ำนบำงเสด็จ – ร่วมกิจกรรม 

ป้ันตุ๊กตำชำววัง –  ชมกำรแสดงร ำโทน – ทีพั่กโฮมสเตย์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) เจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับ 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอ่างทอง โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอ่างทอง 

 

วัดป่าโมกวรวิหาร สักการะพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงามที่สุดองคห์น่ึงของไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลาย
พระบาท ๒๒.๕๘ เมตร ตวัองคพ์ระก่ออิฐถือปูนปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมยัสุโขทยั มีประวตัิความ
เป็นมาน่าอศัจรรย ์ เล่าขานมาว่าไดล้อยน ้ามาจม อยูห่นา้วดัราษฎรบวงสรวง แลว้ชกัลากขึ้นมาไวท้ี่ริมฝ่ังแม่น ้า 
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพ ให้แข็งแรงและปราศจากโรคภยั เพราะมีต านานเล่าตอ่กนัมาว่า สมยั
โบราณที่อหิวาตกโรคระบาดหนกั ชาวบา้นไดยิ้นเสียงบอกวิธีรักษา จึงเรียกพระนอนองคน้ี์ว่า พระนอนพูดได ้
และเป็นศูนยร์วมจิตใจชาวบา้นตั้งแต่นั้น 

 

กราบไหว้พลวงพ่อใหญ่ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ" พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ 
วัดม่วง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหนา้ตกักวา้ง 63 เมตร สูง 95 เมตร การอธิษฐานจิตขอพรกบัหลวง
พ่อใหญ่นั้น ให้ใช้ 2 มือสัมผสัที่ปลายน้ิวกลางขององค์หลวงพ่อ แลว้ตั้งใจขอในส่ิงที่ดี ท าความดีตามที่ตั้งใจไว ้
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แล้วจะได้รับผลส าเร็จสมตามใจปรารถนา พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2552 และมีการสร้างองค์
จ าลองประดิษฐานไวด้า้นล่างเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้จุดธูปเทียนบูชา ส่วนดา้นหน้าทางขึ้นมาสักการะองค์
หลวงพ่อใหญ่ ท าเป็นบนัไดสูงมีพญานาคเลื้อยเป็นราวบนัไดตรงกลาง ดา้นซ้ายและดา้นขวาของบนัได จุดเด่น!! 
นอกจากนี้ในวัดยังมีสวนนรก สวรรค์ แบบจ าลองตัวละครในวรรณคดีไทย  จดัแสดงไวใ้นสวนอนัร่มร่ืน โดยมี
ป้ายค าสอนต่างๆ ที่เหมาะแก่การพาบุตรหลานมาเที่ยวชม เพ่ือปลูกฝังให้รู้จกัการละเวน้ความชัว่ท าแต่ความดีเป็น
อยา่งย่ิง 

 

เดินเที่ยวตลาดศาลเจ้าโรงทอง ชมตลาดเก่า 100 ปี เช้ือสายไทย-จีน ชิมขนมไทยนานาชนิด 

ตลาดเก่าอายกุว่า 100 ปี ที่ยงัมีชีวิต และสีสันแห่งวิถีชนบทของ จ.อ่างทอง  สัมผสัวิถีชีวิตและความเช่ือของชุมชน
ชาวจีนมากว่าร้อยปี เป็นชุมชนของชาวไทยเช้ือสายจีนส่วนใหญ่ ที่ยงัคงเห็นสภาพบา้นเรือน ตึกแถวไม ้โรงแรม
เก่า โรงสีขา้ว ร้านขายของช า ร้านขายเคร่ืองยาจีนและไทย ซ่ึงยงัคงเป็นตลาดเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่ง
หน่ึง สภาพที่อยู่อาศยัในตลาดส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม ้เป็นแหล่งผลิตขนมไทยโบราณ ท าขนมซาลาเปา ขนม
จีบ เช่น ขนมดอกล าดวน ขนมโสมนสั ขนมดอกดิน ซ่ึงเป็นขนมพ้ืนบา้นของเมืองวิเศษชยัชาญ   พร้อมทั้งชวนให้
ลิ้มลองวิธีการท าที่แปลกจากขนมอื่นๆ ขนมชนิดน้ีก็คือ ขนมเกสรล าเจียก อนัเป็นขนมพ้ืนบา้นที่เป็นเอกลกัษณ์
ของจงัหวดัอ่างทอง ดา้นในตลาดมีศาลเจา้กวนอู คนถิ่นน้ีส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีน จึงมีศาลเจา้ให้สักการะ  
อิสระอาหารเที่ยง ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง 

 

บ่าย สักการะขอพรหลวงปู่ เลียด พระเกจิอาจารย์ดัง ณ วัดท่าสุทธาวาส  
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วดัเก่าแก่ที่ใกลชิ้ดชุมชนบางเสด็จมายาวนาน สะทอ้นความผูกพนัระหว่างวดัและชุมชนที่แน่นแฟ้นตามแบบ
ชุมชนวิถีในอดีตที่มีความหมายทางจิตใจ และเป็นส่ิงที่คนในชุมชนบางเสด็จร่วมกนัอนุรักษ์และสืบทอดให้คน 
รุ่นหลงัไดส้ัมผสัของจริง ไม่ใช่วฒันธรรมสมมติที่ท าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น 

จากนั้นน าคณะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยของจริงที่ชุมชนบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หมู่บา้นเล็กๆ ที่
ยงัคงสืบสานประเพณีตามแบบโบราณไวจ้นถึงปัจจุบนัซ่ึงคนรุ่นใหม่ควรไปเห็นดว้ยตาสักคร้ังในชีวิต 

แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและงานศิลป์ช้ันสูงที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

เจา้หนา้ที่ชุมชนคอยตอ้นรับคณะ ณ ศูนยเ์รียนรู้ชุมชุม และน ำคณะเข้ำที่พักแบบ โฮมสเตย์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิต 
ของคนในชุมชน 

 

ร่วมกิจกรรมป้ันตุ๊กตาชาววัง พร้อมเรียนรู้การป้ันตุ๊กตาด้วยดินเหนียว ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ แหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรคท์ี่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นและวฒันธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ  
ตุ๊กตาชาววงัเป็นงานแฮนด์เมดที่มีคุณค่า ซ่ึงตอ้งใช้ฝีมือและความละเอียดตั้งแต่แรกเร่ิมไปจนจบกระบวนการ 
จากดินเหนียวน ามาป้ัน และถ่ายทอดถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องผูค้น วฒันธรรม ประเพณีไทยต่าง ๆ ผ่านตุ๊กตา
ชาววงั 
ตุ๊กตาชาววัง มีก าเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการท าเป็นของเล่นเฉพาะ
ในกลุ่มข้าหลวงชาววัง ต่อมาข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวัง ริเร่ิมท าตุ๊กตาชาววังออกขาย 
จึงเร่ิมเป็นที่รู้จักของประชาชน การป้ันตุ๊กตา บ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี โครงการ
ร้ือฟ้ืนวิชาการป้ันตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้านบางเสด็จ ท าให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววังที่
ใหญ่ที่สุดและมีช่ือเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลก สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมพูนรายได้ ให้แก่ราษฎรมาตั้งแต่
ปี 2519 เป็นต้นมา 
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ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  “ ร าโทน “  
การละเล่นพ้ืนบา้นที่มีมาตั้งแต่โบราณยคุสมยัปู่ ย่าตายาย สมยัน้ีเร่ิมเลือนหายไป แต่ในหมู่บา้นมีอดีตผูใ้หญ่บา้นที่
หมู่บา้นน้ีมีผูใ้หญ่ที่เป็นครูเพลงที่ไดเ้ล่นถวายสมเด็จพระเทพฯ ประจ า ท่านทรงโปรด และตรัสถามว่าไดส้อน
ให้กบัอนุชนรุ่นหลงัไวไ้หม จนเป็นที่มาของการอนุรักษก์ารละเล่นไทยพ้ืนบา้นเอาไว ้
ร าโทน เกิดตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด หลังจากส้ินภาวะสงคราม เป็น
บทร้องที่สัมผัสง่าย ระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ประชาชนนิยมเล่นร าโทนกันมาก โดยดัดแปลงเนือ้เพลงให้เข้า
กับสภาวะสงคราม ท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในกลุ่มชน รวมทั้งเกิดความสนุกสนาน 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารไทยพื้นถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 พกัผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมลุย...ในวนัถดัไป 

 
วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.64  จ.อ่ำงทอง –จ. กรุงเทพฯ  
 ชมก ำแพงภำพวำดบ้ำนบำงเสด็จ - กิจกรรมมีดตำมใจฝัน – กิจกรรมตุ๊กตำมวยคำดเชือก – มะขำมคำเฟ่ – 

วันขุนอินทประมูล  

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โฮมสเตยท์ี่พกั 
 พร้อมเก็บสัมภาระ และออกเดินทางท ากิจกรรมกนัต่อ 
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สัมผัส 98 เร่ืองราวบนก าแพงภาพวาดบ้านบางเสด็จ เป็นอีกจุดหน่ึงที่น่าสนใจตอ้งไปเช็กอิน คือก าแพงภาพวาด
ริมแม่น ้าเจา้พระยาระยะทางกว่า 200 เมตร ซ่ึงถูกบูรณะจากแนวคนักั้นน ้าท่วมในปี 2554 โดยหลงัจากน ้าลด ไดม้ี
การพฒันาเพ่ือปรับภูมิทศัน์คนักั้นน ้าดงักลา่ว พร้อมทั้งเนรมิตก าแพงภาพวาดวิถีชีวิตชุมชนในอดีต จ านวน 98 
ภาพ ที่มีเร่ืองราวแต่ละภาพไม่ซ ้ากนั จนท าให้ก าแพงภาพวาดแห่งน้ีถูกแชร์ต่อเป็นกระแสข่าวโด่งดงัในโลก
ออนไลน ์

 ร่วมกิจกรรมตีมีดตามใจฝัน ภมูิปัญญาช่างตีมีดรุ่นสุดท้าย 
โรงมีดตามใจฝัน เป็นโรงมีดโบราณซ่ึงซ่อนตวัอยูใ่นชุมชนบา้นบางเสด็จ จากช่างหนุ่มอดีตนกัส่งออกเส้ือผา้  เกิด
จากความรักและความหลงไหลของ บรรจง เหมทอง หรือที่ในวงการมีดรู้จกักนัในนามของ ช่างโจ หนุ่มที่ทิ้ง
อาชีพหลกัดว้ยการเดินทางตามหามีดโบราณที่มคีุณภาพ ถือเป็นช่างมีดรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเร่ืองการจดัการคุณภาพ
เหล็กเป็นอนัดบัแรก ในทุกชนิดมีดและทุกราคา พร้อมทั้งเนน้เร่ืองวตัถุประสงคใ์นการใชง้านมีดในแต่ละประเภท
เป็นหลกั มีความยืดหยุน่ในการใชแ้ละจดัการเหล็กท ามีดให้ไดคุ้ณภาพสูง ดว้ยเคร่ืองมือที่ทนัสมยัและจดัการตาม
หลกัโลหะวิทยา 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยหนึ่งเดยีว ณ บ้านตุ๊กตามวยคาดเชือก ผูผ้ลิตและจ าหน่ายตุ๊กตามวยไทย เรซ่ิน แห่ง
เดียวของจงัหวดัอ่างทอง โดย อ.บณัฑิต โกศลสิทธ์ิ ผูท้ี่รักและช่ืนชอบศิลปะการต่อสู้มวยไทย จนมาเป็นอาชีพที่
สร้างช่ือเสียงในวงการมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ท่านไดร่้วมกิจกรรมท าตุ๊กตามวยคาดเชือก  
ตุ๊กตามวยคาดเชือก เป็นการต่อยอดศิลปะการป้ันงานตุ๊กตาชาววัง ที่มีความสมจริงทั้งท่าทาง การแสดงออกของสี
หน้านักมวย 

เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง เมนูอาหารไทยพื้นถิน่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 

บ่าย   ชมเสน่ห์ของวัดเก่าแก่โบราณของเมืองอ่างทอง ที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดใน

ประเทศไทย “วัดขุนอินทประมูล” วดัน้ีเป็นวดัโบราณ สร้างขึ้นในสมยักรุงสุโขทยั เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้
ปรักหักพงัไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจง้มานานนับเป็นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลกัษณะ
และขนาดใกลเ้คียงกบัพระนอนจกัรสีห์ จงัหวดัสิงห์บุรี องคพ์ระนอนมีพุทธลกัษณะที่งดงาม พระพกัตร์ยิม้ละไม 
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สงบเยือกเยน็ น่าเลื่อมใสศรัทธาย่ิงนัก นอกจากน้ีภายในบริเวณวดัขุนอินทประมูลยงัมีซากโบราณสถานวิหาร
หลวงพ่อขาว ที่เหลือเพียงฐาน ผนงับางส่วนและองคพ์ระพุทธรูป และในศาลาเอนกประสงคม์ีศาลรูปป้ันขุนอินท
ประมูลและโครงกระดูกมนุษยท์ี่พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่นิยมมา
ท าบุญ กราบไหว ้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกนั 

 
“มะขาม คาเฟ่” คาเฟ่เล็กๆ ริมทุ่งนาเมืองอ่างทอง วิวทุ่งนาที่เขียวขจี ไดเ้ห็นทีไรก็รู้สึกสบายตา เหมือนไดพ้กัผ่อน
ความอ่อนลา้ ย่ิงไดม้านั่งชมวิวทุ่งนาแบบใกลชิ้ด ไดเ้ดินบนสะพานไมท้ี่อยู่เหนือทุ่งนา ก็ย่ิงมีความสุขมากขึ้นไป
ใหญ่ ไฮไลตส์ าคญัของที่ร้านก็คือวิวทุ่งนาสวยๆ ที่สีสันผนัเปลี่ยนไปตามฤดูกาลการท านา ดา้นหลงัวิวทุ่งนาก็จะ
เป็น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปกลางแจง้องคใ์หญ่สีทองอร่าม ที่ประดิษฐานอยูภ่ายในวดัม่วง (ไม่รวมเคร่ืองด่ืม
และขนมต่างๆ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.....พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, ชุดล าลอง, รองเทา้แตะ, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตา, ยา
ประจ าตวั 

 
ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
ตลาดศาลเจา้โรงทอง www.talad-tongchom.rmutt.ac.th, www.wisetchaichan.go.th 

ชุมชนบางเสด็จ www.facebook.com/people/ตุ๊กตาชาววงั-บา้นบางเสด็จ, www.m-culture.go.th/angthong,  

www.mgronline.com, www.teenee-angthong.blogspot  

มะขาม คาเฟ่  https://www.facebook.com/ร้านกาแฟ-มะขาม-คาเฟ่-1728642470783505/ 
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อัตรำค่ำบริกำร วันเดินทำง 12-13 สิงหำคม 64 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ และทมีงาน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่าที่พกั 1 คืน ณ โฮมสเตยบ์า้นบางเสด็จ (บา้นพกัทางชุมชนจะเป็นผูจ้ดั พกับา้นหลงัละ 2-8 ท่าน)  
3. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
5. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์ 
(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 200 บาท 

 

 

 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มีราคาเด็ก 

1,990.- 
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วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ที่รออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
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เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
 

   


