
 

 

นั่ง “เรือหางยาว” ไหว้พระ 5 วัดดังในกรุงเทพฯ  

เท่ียวชุมชนคลองบางหลวง 
มาร่วมสัมผัสทริปอ่ิมบุญ เสริมสิริมงคล ล่องเรือไหว้พระ 5 วัดดัง ชมวิถีชีวิต

ริมคลองชุมชนคลองบางหลวง เท่ียวบ้านศิลปิน 

 

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,690.- /ท่าน 
ท่ีน่ังมีจ านวนจ ากัด วันละ 10 – 15 ท่ีเท่าน้ัน! 

 

  

 
 

 

หมายเหตุ:  
- รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ 

- เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด 



 

รายการการเดินทาง 

พบกันท่ีท่าน้ำศิริราช วังหลัง - วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร - ลงเรือหางยาว – บ้านศิลปิน – วัดกำแพงบางจาก - วัด
อินทารามวรวิหาร – วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร - วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – วัดอรุณฯ 

11.00 น.  ท่านสมาชิกพร้อมกัน ณ ท่าน้ำศิริราช วังหลัง ทีมงาน Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ 

เช็คอินและแจกชุดสมนาคุณเพื่อสุขอนามัยของท่าน Hygiene Travel Safety Kit ไว้สำหรับทุกทา่น 

ท่านละ 1 ชุด 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมน้ำเจ้าพระยา ณ ท่าวังหลัง 

12.30 น. ท่านสมาชิกพร้อมกันบริเวณด้านหน้ารูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ องค์ใหญ่ 

 เริ่มต้นวัดแรก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท กราบสักการะ สมเด็จพระ

พุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) โดยการสวดพระคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน วัดระฆัง

แห่งน้ีสร้างขึ้นมาตั้งแตส่มัยกรุงศรีอยุธยา เดิมใช้ชื่อว่าวัดบางหว้าใหญ ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกให้

เป็นพระอารามหลวง ต่อมาเม่ือมีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถูกเรียกว่า วัด

ระฆังตั้งแต่นั้นมา เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (สี) ในสมัยรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระพฒุา

จารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวัดมีพระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานของ “พระประธานย้ิมรับฟ้า” ซึ่งครั้งหน่ึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จมาพระราชทานผ้ากฐิน ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ไปวัดไหนไม่

เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานย้ิมรับฟ้าทุกที” จึงเป็นที่มาของชื่อพระประธานที่

มีความงดงามมากองค์หนึ่ง ประกอบกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที ่มีเรื่องราวของต่างๆ ของ

พระพุทธเจ้า สร้างความงดงามและความสุขสงบใจให้กับผู้ที่เข้ามากราบและสวดพระคาถาชิน

บัญชรต่อหน้าพระพักต ์ของพระประธาน อีกทั ้งยังมีสถาปัตยกรรมที ่สวยงามภายในวัด มีหอ

พระไตรปิฎก ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับน่ังของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี (ให้เวลาเที่ยวชมประมาณ 20 นาที) 

   



 

12.50 น. นำท่านลง เรือหางยาว ที่ ท่าวัดระฆัง ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา เรือล่องเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ 

หรือคลองบางหลวง สาเหตุที่เรียกว่าคลองบางหลวง เนื่องจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน มา

สร้างราชธานีใหม่ท่ีกรุงธนบุรีน้ันข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านมาจับจองพื้นที่ริมคลอง

บางกอกใหญ่สร้างบ้านกันอยู่ เพราะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียก

คลองแถบนี้อีก ชื่อหนึ่งว่า "คลองบางข้าหลวง" และเหลือเพียง "คลองบางหลวง" ในที่สุด ปัจจุบันยัง

เต็มไปด้วยกลิ่น อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบา้นแถบน้ี ไม่ว่าจะเป็นบ้าน

ไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่ วัดวาอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ จำนวน

มากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ และนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ สำหรับการเยี่ยมชมชุมชนริม

คลองบางหลวง  

 (หมายเหตุ:  ถ้าประตูน้ำจะปิด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะแวะวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแต่ถ้า

ประตูน้ำเปิด เรือหางยาวจะล่องเข้าคลองบางหลวงไปยังบ้านศิลปินเลย ทั้งน้ีทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามระดับน้ำขึ้น-น้ำลง) 

 

   

13.15 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์  

 นำท่านเดินลัดเลาะริมน้ำตามทางเดินไม้เลียบริมคลองซ่ึงมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เราได้จับจ่าย มีทั้ง

ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเรียงรายตลอดเส้นทาง และยังเป็นที่ตั้งของ “บ้าน ศ.จิตรกร” ซึ่งจะ

รับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ถัดไปเป็น “ร้านบ้านของเล่น” มีของเล่นมากมายใน

สมัยอดีตที่เก็บไว้และจัดแสดงให้ได้ชม สุดทางเดินริมคลองน้ัน เป็นที่ตั้งของ "บ้านศิลปิน" 



 

   

 เวลาแห่งการเสพศิลป์ ท่ามกลางความเก๋า แบบเก๋ๆ ณ บ้านศิลปิน ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน ปี

พ.ศ.2553 เม่ือก่อนน้ันเป็นบ้านของตระกูลช่างทองที่เก่าแก่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงบ้านให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว โดยศิลปินที่รักในงานศิลปะนั้นจะมาแสดงผลงานศิลปะให้แก่คนทั่วไปและผู้ที่รักในงาน

ศิลปะได้ชมกัน ภายในอาคารแห่งน้ี เป็นบ้านไม้ทรงมนิลารูปตัวแอล เม่ือก่อนน้ันจะสร้างล้อมรอบเจดีย์

เก่า ที่เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่า

ของวัดกำแพงไว้ ภายหลังอาคารหลังน้ีก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน 

  

   

และไหว้พระเสริมสิริมงคล ณ วัดกำแพงบางจาก วัดเก่าแก่ในย่านคลองบางหลวง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย

อยุธยา ไฮไลต์ของวัดแห่งน้ีอยู่ที่ ‘ภาพจิตรกรรมฝาผนัง’ ที่มีทั้งความเก่ียวข้องกับสัณฐานของโลกตาม

คติไตรภูมิ บ้างก็เป็นภาพทศชาติชาดกตามคติโบราณ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานนามว่า ‘หลวง

พ่อบุษราคัม’ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้รับการบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 3  เห็นได้จาก

หลักฐานที่ปรากฏอยู่ตามลักษณะอาคารและพระพุทธรูปที่มักเป็นไปตามคตินิยมของพระองค์ เช่น 

พระพุทธรูปจะมีไรผมหรือเส้นผมที่เกาะหน้าผากชัดเจน และเดิมทีนั้นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาจะมี

พระถันหรือหน้าอกนูนออกมา แต่พอมีการซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่ 3 หน้าอกของพระพุทธรูปจึงไม่ได้

นูนเหมือนแต่ก่อน นอกจากน้ี ภายในพระวิหารยังมีหมู่พระพุทธรูปที่เป็นพระยืนและพระพุทธรูปที่ยก



 

พระหัตถ์ขวาขึ้นมา เรียกว่า ปางห้ามญาติ ห่มจีวรลวดลายวิจิตรงดงาม พระพักตร์แบบหน้าหุ่น ไม่มี

พระถัน ถือเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน 

14.00 น. ชม การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะคำนาย ซึ่งหุ่นละครเล็ก เป็นศิลปะการแสดงที่ผสานศิลปะหลาย

แขนงไว้ด้วยกัน (ถา้มี) 

    

15.00 น. นำท่านลง เรือหางยาว รอรับที่ ท่าเรือวัดกำแพงบางจาก ล่องเรือต่อไปที่ วัดอินทาราม ธนบุรี 

 ผ่าน วัดประดู่ฉิมพลี วัดที่โดดเด่นด้วยศิลปกรรมแบบรามัญ และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่โต๊ะ 

นอกจากจะเป็นวัดในสมัยโบราณแล้ว โบถส์ และพระเจดีย์ ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นหนึ่งในวัด

ประวัติศาสตร์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 

 ผ่าน วัดปากน้ำภาษีเจรญิ พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นสถานทีป่ระดิษฐานสังขารของหลวงพ่อ ไฮไลท์

ของที่น่ี คือ เจดียแ์ก้วองค์แรกของโลกที่มีไฟส่องดูสเีขยีวมรกต จำลองมาจากพระมหาเจดีย์มหารัช

มงคล สร้างขึ้นจากกระจกที่มีความหนา 1 เซ็นติเมตร นำมาวางซ้อนกันจำนวน 800 ชั้น และทำการ

แกะสลักด้วยมือ มีความสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร 

 ผ่าน วัดราชคฤห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี มีพระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษองค์หนึ่งเป็น

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง หรือพระนอนหงาย ซ่ึงมีอายุเก่าแก่นับตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเอกา

ทศรถ ซ่ึงปัจจุบันก็ยังคงมีความสมบูรณ์อย่างมาก วัดราชคฤห์ยังเคยเป็นที่ตั้งทัพของพระยาพิชัยดาบ

หัก ที่พระเจ้าตากสินให้มาดักซุ่มยิงโจมตีทัพพม่าและยังมี พระปรางค์พระยาพิชัยดาบหัก ที่เชื่อกันว่า

บรรจุอัฐ ิของพระยาพิชัย ณ วัดราชคฤห์ ด้านหลังขวามือคือพระวิหารใหญ่ ซ้ายมือคือมณฑป

ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองบนภูเขามอ 



 

   

15.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือวัดอินทาราม ธนบุรี 

แวะชม วัดอินทารามวรวิหาร (บางย่ีเรือ ธนบุรี) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์

ของพระเจ้ากรุงธนบุรี สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินที่พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมี

โบราณวัตถุสมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพ เช่นพระแท่นบรรทม, พระอาสน์ที่ประทับทรงศีล, เจดีย์

บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์และพระอัครมเหสี (ให้เวลาเที่ยวชมประมาณ  20 นาที) 

   

15.50 น. นำท่านลง เรือหางยาว ล่องเรือต่อไปที่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 

16.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 

16.10 น. ชม วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงช้ันโท เดิมชื่อ “วัดเจ้าขรัวหง” เป็นวัดเก่าที่สร้าง

ขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเศรษฐีชาวจีนชื่อนายหง ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้

สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ได้กำหนดเขตพระราชฐานขึ้น วัดหงส์ฯจึงเป็นวัดที่ติดกับพระบรม

ราชวัง ใน พ.ศ. 2319 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาขยายพระอารามให้ใหญ่โต

ขึ้น ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ศาลาการเปรียญ และกุฏิเสนาสนะทั้งวัด และทรงยกย่องให้เป็นพระ

อารามหลวงสำคัญ พร้อมถวายสร้อยนามวัดอย่างเป็นทางการวา่ “วัดหงษ์อาวาสวิหาร” ภายในวดั

มีพระอุโบสถที่สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เล่ากันว่าพระองค์มักจะเสด็จมานั่งวิปัสสนา

กรรมฐานที่วัดน้ี โดยในพระอุโบสถเบื้องหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปสำคัญคือ "หลวงพ่อแสน" 

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสำคัญและงามพิเศษ 



 

รวมถึงมีความเก่าโบราณหาชมยาก ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรี มีช่อฟ้าใบระกา 

ตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายสวยงาม ที่หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ มีพระนารายณ์ทรง

หงส์อ่อนช้อยงดงามมาก ลายสลักไม้ที่บานประตูด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปหงส์เกาะก่ิงไม้ ลายปูน

ปั้นซุ้มประตูและหน้าต่างได้รับการยกย่องว่ามีความงามเป็นเลิศแห่งหน่ึง จนหงส์ของวัดน้ี ถูกนำไปใช้

เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีอิสรภาพ แห่งแรกของฝั่งธนบุรี (ให้

เวลาเที่ยวชมประมาณ  20 นาที) 

   

16.45 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร 

แวะสักการะ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือจะเรียกตามแบบจีนว่า “หลวงพ่อ

ซำปอกง” ณ วัดก ัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั ้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็น

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ เช่ือว่าใครได้มากราบไหว้แล้วจะแคล้ว

คลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวง ตรงกลางระหว่างวิหารเล็กและพระอุโบสถหน้าวิหารหลวง เป็นหอ

ระฆังที่เพิ่งสร้างใหม่ และเก็บระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายในพระอุโบสถ ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าพระ

วิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย์) โดยรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระราชทาน 

ทั้งยังถือเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง แสดงพุทธประวัติและวิถีชีวิตชาวบ้านชาวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระธรรม

มณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย (ให้เวลาเที่ยวชม 20 นาที) 

  

17.05 น. นำท่านลง เรือหางยาว ที่ ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร ล่องเรือไปยังวัดอรุณ 



 

17.15 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  

 หลังจากน้ันอิสระให้ท่านชมความงดงามของ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

ชั้นเอกพิเศษ ประเภทราชวรมหาวิหาร และเก็บภาพพระปรางค์ ในรูปโฉมใหม่ ที่ได้ดำเนินการบูรณะ

พระปรางค์ครั้งใหญ่ มาตั้งแต่ประมาณวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ขณะนี้ได้ทำการบูรณะเสร็จ

สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย กลายเป็นวัดอรุณสีขาวประดับด้วยลวดลายกระเบื้องสีสันสวยงาม โดดเด่นอยู่

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ให้เวลาเที่ยวชม 35 นาที) 

   

17.50 น. นำท่านลงเรือหางยาว กลับสู่ ท่าช้าง 

เราจบวันแหง่ความสุข ด้วยความอิ่มเอบิใจ และอิ่มบญุ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบรกิาร 

อัตราค่าบรกิาร ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ราคาท่านละ 1,690.- 
 

อัตราค่าเดินทางน้ีรวม 

เรือหางยาว ท่องเทีย่วตามรายการ พร้อมคนขับทีช่ำนาญทางเป็นอยา่งดี 

อาหารกลางวัน (เชตข้าวหมูแดง หรือ เซตบะหมีห่มูแดง) 

บริการน้ำดื่มทา่นละ 1 ขวด 

ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ 

ค่าเข้าชมสถานทีต่ามท่ีระบุไว้ในรายการ 

มัคคเุทศก ์คนขับเรือ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

ค่าประกันอุบัตเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 

70  ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินทา่นละ 

500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

 ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาที่จุดนัดพบ 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) 

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเทีย่ว สำหรับชาวต่างชาตทิี่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 

 ค่าภาษทีุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่าทปิมัคคเุทศก ์และคนขับเรือ (ขึ้นอยู่กับความพงึพอใจของท่าน) 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

กรุณาชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการจอง จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

 

 



 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1. ในบางกรณีเม่ือผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซ่ึงทางทีมงานจะตอ้งส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและ
ยานพาหนะทันที ดังน้ันจากภาระดงักล่าวทีมงานจึงขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงจากผู้จอง 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

หมายเหต ุ

• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง 

• กรุณาปฏิบตัิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเทีย่วปลอดภัยด้านสขุอนามัย และเพื่อความ
ปลอดภยัในการท่องเทีย่ว 

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไปถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

• รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตรา
แลกเปลีย่นโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสำคัญทีสุ่ด 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

• เม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในชว่ง New Normal 
- มาตรการการให้บรกิารระหว่างเดินทางบนรถโดยสาร - 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะทำการแจกหน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน 

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัฯจะมีมาตรการ วดัไข้ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ทา่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนขึ้นรถ 

 

 

 

 


