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รหสัโปรแกรม : 20452 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
  

STR-1 กรงุเทพฯ จนัทบรุ ีเกาะเสมด็ 
(3D2N)   VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น   

 



 “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (2/12) 

 

 

  

เดินทางสู่... ชมุชนรมิน า้จนัทบรู 

เสนห่ท์ีไ่มจ่างไปตามกาลเวลา 

เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า "บ้านลุ่ม" 

ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพ

ตั งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนา

มาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ 

จันทบุรีที่ ส้ าคัญแห่งหน่ึง ในสมัยรัชกาลที่  5 

ปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือน

จังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาด  อาคาร ส่วน

ใหญ่เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุ

เกือบร้อยปี มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณลวดลาย

ไม้จ้าหลักอ่อนช้อย งดงาม ลักษณะการฉลุลาย

ของช่างฝีมือชาวจันทบุรี จัดได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่

เหมือนใครถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมาก

ซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี 

ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา 

กรงุเทพฯ – จนัทบรุ ี– ชมุชนรมิน า้จนัทบรู – วหิารพระนางมาร ี- ลอ่งแพชมเหยีย่วแดง หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ 

ตลาดกลางคนื 
1 
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06.30 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.จนัทบรุ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

10.30 น. เดินทางถึง จนัทบรุ ีเมืองเล็กๆทีเ่งียบสงบใกล้กรงุเทพฯ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ย่านชุมชนเก่า ศูนย์อนุรักษ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ถือเป็นอีกหน่ึงจังหวัดยอดนิยมของท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซใ่กลก้ับเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีีมงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   06.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    21.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 
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วหิารพระนางมาร ี“โบสถค์ริสตเ์มืองจนัทร์” 

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก  

มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มีการ

รื อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมาย

ในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่งโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี 

เป็นรูปนักบุญในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบยืนอยู่หน้า

วิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ ภายในโบสถ์งดงามด้วยศิลปะตกแต่งแบบ

ยุโรป อาคารอันงดงามนี ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ เป็น

ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในเมืองจันทร์ ซึ่งทางททท.ยกให้โบสถ์วัด

แม่พระฯเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ประเภทมุมมองใหม่อีกด้วย 

ล่องแพชมเหยี่ยวแดง  

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน “หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ถิ่นเหยี่ยวแดง  
แหล่งปลาเสือ เหลือเชื่อทะเลแหวก แมกไม้โกงกาง ฟ้าสางที่บางชัน” 

หมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือหมู่บ้านปากน ้าเวฬุเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง เป็น

ชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานประมาณ 135 ปีมาแล้ว โดยเริ่มตั งแต่

ก่อนปี พ.ศ. 2410 ปัจจุบันมีเกือบ 500 หลังคาเรือน  

ชาวบ้านืที่ น่ีตั งรกรากและประกอบอาชีพประมง 

เพราะเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล 

มีสัตว์น ้ามากมาย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนจาก

เรียกว่าบ้านโรงไม้ เป็น “หมู่บ้านไรแ้ผน่ดนิ” โดย

ค้าว่า “ไร้แผ่นดิน” เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

การอยู่อาศัยของชุมชนที่ตั งบ้านเรือนอยู่ในเขตลุ่ม

น ้ า โดยไม่ ได้อยู่บนผืนแผ่นดินเพราะมีผืนน ้ า

ล้อมรอบ น้าท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชม

เหยี่ยวแดงและดทูะเลแหวก (หาดทรายด้า) โดย

ระหว่างล่องแพท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไป (ใช้เวลา

ประมาณ 40 นาที) 

ตลาดนัดเซนทริค 

เป็นตลาดกลางคืนของคนจันทบุรีจ้าหน่ายอาหารส้าเร็จรูปมากมาย ทั งแปลกใหม่และทันสมัย อีกทั งยังจ้าหน่ายเสื อผ้า อุปกรณ์เสริมการแต่งก าย ทั งกระเป๋า 

รองเท้า เครื่องประดับและของใช้อ่ืนๆ  โดยตลาดนัดเซนทริคแห่งนี แบ่งเป็น 2 โซน จะมีโซนจ้าหน่ายอาหาร และโซนจ้าหน่ายสินค้ามื อ 1 และสินค้ามือ 2 มี

สินค้าให้เลือกซื อมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื นมือง(1) 

ตา้นานความอรอ่ยคูเ่มอืงจนัทร ์
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 
ชมโบสถ์สีน า้เงิน ณ วัดปากน ้าเขมหนู ชมโบสถ์เซรามิกสีน ้าเงิน สีสันโดดเด่นที่วัดปากน ้าแขมหนู อ้าเภอท่าใหม่  แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของ
จันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาดว้ยลวดลายพื นโบสถ์สีน ้าเงินตัดกับพื นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ท้าจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถทั่วไปที่

เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพ ท้าให้มีการแชร์การในโลกโซเชี่ยล จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงามถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย 

โบสถส์นี า้เงนิ - ลานหนิสชีมพ ู- จดุชมววิเนนิพญา – ระยอง – ทา่เรอืเกาะเสมด็ ชมพระอาทติยต์กดนิ –  

ชมโชวค์วงกระบองไฟ 
2 

B L - 

ค่า้... บรกิารอาหารค่้า เมนูอาหารเชต็(2) 

พกัที ่โรงแรมเจา้หลาวทอแสง บชี หรอืเทยีบเทา่ 
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จุดชมวิวเนนินางพญา คุ้งวิมาน ตั งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่

สวยงาม ทั งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบริเวณปากอ่าว วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นทะเล

สุดลูกหูลูกตา มองเห็นเส้นขอบฟ้ากับพระอาทิตย์ก้าลังใกล้ลาลับไป เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งนักอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งจันทบุรีที่มีความสวยงาม ทั ง

ทะเล ทั งภูเขา ถือว่าเป็นวิมานแห่งจันทบุรีที่ใครไม่เคยมาต้องมาสัมผัสให้ได้ 

ลานหินสชีมพ ูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั งอยู่ภายในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน ลักษณะเป็นลานหินสีชมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาที่แทรกตัวอยู่

ริมชายหาดยาวไปจนสุดลานหินสีชมพูที่เป็นจุดชมวิวส้าคัญ สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆ ได้อย่างสวยงาม 

 

 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารซีฟู๊ด(4)
 

น้าท่านขึ น เรอืขา้มฟาก เดินทางสู่เกาะเสมด็ (ใช้เวลานัง่เรอืประมาณ 40 นาท)ี 

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ “เกาะเสมด็” เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั งอยู่ในทะเลอ่าว
ไทยฝั่งภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวขึ นชื่อของจังหวัดระยอง ทีถ่ือวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

ใครๆ ก็รู้จักกัน ไม่ว่าจะฤดรู้อนหรือฤดูไหนๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันโดยไม่ขาดสาย  
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พเิศษ ชมโชวค์วงกระบอกไฟ 

หา้มพลาดกบัสดุยอดการแสดง "โชวค์วงกระบองไฟ" 

ที่นา่ตืน่ตาตืน่ใจ ไฮไลทข์องเกาะเสมด็ 
 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ 

อสิระรับประทานอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 
 

 

 

พกัที ่เสมด็ แกรนดว์วิ รสีอรท์ (Samed Grandview Resort) หรอืเทยีบเทา่ 
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สตรอเบอรีท่าวน ์- ยา่นเมอืงเกา่ถนนยมจนิดา – เจดยีก์ลางน า้ - ตลาดน า้เกาะกลอย – สะพานมงักร  

ศาลเจา้หลวงเตีย่ - กรงุเทพฯ 
3 

B - - 

สตรอเบอรีท่าวน์ เมืองจ้าลองประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั งขึ นมาเพื่อสื่อถึงความหวานและสดใสของเมืองแห่งนี และได้รับการออกแบบให้มี
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์ตะวันตก โดยเฉพาะการออกแบบให้เป็นเมืองจ้าลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีสีสันโดดเด่นสวยงาม เพื่อให้

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เก็บภาพความทรงจ้าพร้อมสวนดอกไม้สวย ๆ นอกจากนี ภายในสตรอว์เบอร์รี ทาวน์ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมา ย เช่น 

Adventure Land (ปีน ป่าย ไต่ โหน), ฟาร์มแกะ,ร้านอาหาร, ร้านสเต็ก, ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ณ สตรอเบอรีท่าวน ์

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

ยา่นเมอืงเกา่ถนนยมจนิดา 

ถนนสายแรกของเมอืงระยอง  

ถนนเก่าแก่ที่ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น ้าระยอง เป็นแหล่ง

การค้าและเศรษฐกิจแห่งแรกของเมืองระยองชวนชิม อาหาร

รสเลิศดั งเดิม ชมบ้านโบราณที่น่าสนใจ ถือเป็นต้นก้าเนิด

ประวัติศาสตร์เมืองระยองมายาวนาน เดินเที่ยวตลาดเก่า

เมืองระยองยามค่้า ดื่มด่้าอาหารเครื่องดื่ม และบรรยากาศ

เก่าๆ ที่แฝงไปด้วยเสน่ห์น่าค้นหา เป็นความสุขแบบเรียบ

ง่ายที่หาซื อของกินได้ในราคาประหยัดน่าภูมิใจไปกับชาวเมือง

ระยองเหลือเกินที่ร่วมแรงร่วมใจกันปัดฝุ่นเพชร ให้ส่อง

ประกายแสดงคุณค่าขึ นมาอีกครั งหน่ึง 
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พระเจดยี์กลางน ้า 

ปูชนียสถานคู่เมืองระยอง ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง

ขนาดย่อม สูงราว 10 เมตร ตั งอยู่บนเกาะกลางแม่น ้าระยอง 

ท่างกลางป่าชายเลนที่ยาวเหยียด มีน ้าล้อมรอบ เจดีย์นี สร้าง 

พ. ศ. 2416 ในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยชิตสงคราม (เกตุ 

ยมจินดา) เป็นเจ้าเมืองระยอง สร้างขึ นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้

ชาวเรือ หรือผู้โดยสารที่เดินทางผ่านถึงบริเวณนั นได้ทราบว่า

มาถึงเมืองระยองแล้ว สมัยโบราณมีแต่เส้นทางคมนาคม ทางน ้า

เพียงทางเดียวเท่านั นที่จะเข้าสู่ตัวเมืองระยองได้สะดวก ซึ่ง

สันนิษฐานว่าสร้างเจริญรอยตามแบบพระสมุทรเจดีย์หรือเจดีย์

กลางน ้า เมืองสมุทรปราการที่เป็นสัญลักษณ์ให้บรรดาผู้เดิน

ทางผ่านมาถึงจุดนี ทราบว่า ใกล้จะถึงกรุงเทพมหานครแล้ว 

ตลาดเกาะกลอย ตลาดย้อนยุคเล็กๆ แหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภายในตัวตลาดเป็น
เรือนแถวไม้กลางสระน ้าตกแต่งออกแนวโบราณเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า ชวนให้

ถึงกลิ่นอายของความเป็นอดีในวันวาน  ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาส้าหรับคนที่มาเที่ยวในตัว

เมืองระยองควรแวะมาเดินเล่นถ่ายภาพ 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเกาะกลอย 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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21.00 น. เดินทางกลับถึง จดุนดัพบ ปัม๊น า้มนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลีย่นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทั งนี บรษิัทฯ จะคา้นงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั 

 

สะพานมังกร เป็นสะพานมังกรที่มีสัญลักษณ์ของจักพรรดิจีนโบราณ มีความพิเศษตรงที่ตัวมังกรจะมีเล็บอยู่ 5 เล็บ ตัวสะพานถูกสร้างออกมาได้อย่าง

ประณีตและงดงาม มีความยาว 30 เมตร ความกว้าง 3 เมตร และสูง 3 เมตร ครึ่งตัวสามารถมองเห็นท้องทะเลและคลองซึ่งมาบรรจบกันที่ปากคลองบ้านพยูน  

กราบสักการะบูชา... ศาลหลวงเตีย่บา้นพยนู ซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบ้านนับถือ มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม 
และเทพเจ้านาจา ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแต่งภูมิทันศ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ขึ นชื่อของต้าบลบ้านฉาง 
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อัตราคา่บรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

29 – 31 สงิหาคม 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 กนัยายน 2563 6,777 2,500 35℃ - 28℃ 

19 – 21 กนัยายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

26 – 28 กนัยายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

03 – 05 ตลุาคม 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ตลุาคม 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

7,677 2,500 35℃ - 28℃ 

17 – 19 ตลุาคม 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

7,677 2,500 35℃ - 28℃ 

30 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 7,277 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

7,677 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

7,677 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

7,677 2,500 33℃ - 24℃ 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 7,277 2,500 33℃ - 24℃ 

19 – 21 ธนัวาคม 2563 7,277 2,500 33℃ - 24℃ 



 “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (11/12) 

 

26 – 28 ธนัวาคม 2563 7,277 2,500 33℃ - 24℃ 

28 – 30 ธนัวาคม 2563 7,277 2,500 33℃ - 24℃ 

01 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นปี) 

7,677 2,500 33℃ - 24℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 4 ทา่นขึ นไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่ีราคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรับบรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 2 วนั พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัก่อนวันนา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บริษทัฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อตัราคา่บรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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