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STP-1 กรงุเทพฯ อมัพวา หวัหนิ 
(3D2N)   VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น   
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เดินทางสู่... อุทยานราชภกัดิ์ พระบรมราชานสุาวรียบ์รูพกษตัรยิ ์7 พระองค ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า 

“อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 

7 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนรามค าแหง, สมเด็จพระนเรศวร, สมเด็จพระนารายณ์, สมเด็จพระเจ้าตากสิน, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ 

กรงุเทพฯ – ประจวบครีขีนัธ ์– อทุยานราชภกัดิ ์– ตลาดน้ าหวัหนิสามพนันาม - ชายหาดหวัหนิ –  

ตลาดโตรุ้ง่หวัหนิ 
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06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบครีขีนัธ ์(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

10.30 น. เดินทางถึง ประจวบครีขีนัธ ์เมอืงท่องเที่ยวขวัญใจของใครหลายๆ เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานทีท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งวดัวาอาราม น้ าตก 

อุทยานแห่งชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยือนทั้งน้ัน 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น้ ามนัเอสโซใ่กลก้ับเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีีมงานใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   06.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครือ่งฟอกอากาศ ตดิตัง้ระบบGPS 
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ตลาดน้ าหวัหนิสามพนันาม 

อิสระพักผ่อนชายหาดหัวหิน หาดสุดคลาสสิคน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายสีขาวปน

น้ าตาลนุ่มเท้า ลงเล่นน้ าได้ มีม้าตลอดชายหาดเป็นเอกลักษณ์ของหาดหัวหิน นักท่องเที่ยวสามารถเช่าม้าขี่ได้

หรือจะแค่ถ่ายรูปกับม้าเป็นที่ระลึกก็ได้ 

 

 

ตลาดน้ าหัวหินสามพันนาม เป็นตลาดน้ าที่กว้างใหญ่กว่า 100 ไร่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ภายในมีร้านค้าทั้งหมด 193 ร้าน และเรือขายสินค้า 40 ล า มีเรือ

ให้นักท่องเที่ยวได้น่ังชมบรรยกาศโดยรอบ มีรถไฟที่นักท่องเที่ยวสามารถน่ังชมโดยรอบตลาดได้อีกด้วย จ าลองสถานีรถไฟหัวหินมาจัดไว้เลย การตกแต่งของตลาด

น้ าหัวหินสามพันนามออกแนวย้อนยุคและของกินในตลาดน้ าก็มีเยอะมาก ที่น่ังเป็นจุดที่ส าคัญมากมีบริการเพียงพอ บางจุดจ าลองบรรยากาศชายทะเลและที่น่ียังมี

สถานที่ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ น่ังรับประทานอาหารกลางวันและชมการแสดงกลางน้ าเพลินๆมากมาย 

 
เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเช็ต(1)
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ค่ า... บรกิารอาหารค่ า เมนบูฟุเฟต่ซ์ฟีูด๊(2) 
ตลาดโตรุ้่งหัวหิน แหล่งรวมของกินยามค่ าคืนใหญ่ที่สุดในหัวหิน โดยเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาจนถึงปัจจุบัน  ที่น่ีเรียกได้ว่าเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญ

ของเมืองหัวหินเลย ที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางเยือนกันสักครั้ง ตลาดน้ีเต็มไปด้วยสีสันของร้านนับร้อยๆร้าน ที่น่ีมีสินค้าล่อตาล่อใจมากมาย ทั้งของที่ระลกึจ าพวก

เสื้อยืดสกรีนลายเก๋ๆ หรือค าเท่ห์ๆ โปสการด์ภาพสวยๆ ของเมืองหัวหิน หรือจะเป็นของใช้อ่ืนๆอย่างเครื่องประดับท ามือ ของตกแต่งบา้น กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

พกัที ่ โรงแรมไอเรสท ์หวัหนิ หรอืเทยีบเทา่       

สถานรีถไฟหวัหนิ - วดัหว้ยมงคล - สวสิ ชพี ฟารม์ – เพชรบรุ ี– ขึน้รถรางฃชมพระราชวงัฤดรูอ้น –  

สมทุรสงคราม – ตลาดน้ าอมัพวา - ลอ่งเรอืชมหิง่หอ้ย 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  

สถานีรถไฟหัวหิน เป็นสถานีรถไฟชั้น 2 ของทางรถไฟ สายใต้ ทางด้านอาคารสถาปัตยกรรมได้รับยกย่องเป็นอาคารอนุรักษ์ อาคารสถานีรถไฟหัวหินเป็น
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ได้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรียเช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟหัวหิน มีรายละเอียดสวยงามประดับเสา ค้ ายัน และอ่ืนๆ ได้รับการยกย่องว่า

เป็น สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นสถาีนีรถไฟเพียงแห่งเดียวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทย และหากใครมาหัวหินก็ ต้องมา

ถ่ายรูปคู่กับป้ายสถานีรถไฟนับว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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วัดห้วยมงคล สักการะรูปเหมือน หลวงปูท่วดองคใ์หญท่ีส่ดุในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร ฐานสูง 3 ชั้น และไม่ไกลกันคือ

รูปสลักหลวงพ่อทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไป สักการะบูชาด้วยเช่นกัน และบนน้ียังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ดีอีกมุ มหน่ึงของ

ประจวบคีรีขันธ์ ที่เผยให้เห็นวิวเทือกเขาตะนาวศรีอันสลับซับซ้อนที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ อีกทั้งล่าสุดวัดห้วยมงคลยังเป็นที่ตั้งของ "ไอ้ไข่" หรือ "ตา

ไข่" จ าลองแกะสลักด้วยช่างฝีมือดีจังหวัดแพร่ จากต้นตะเคียนยักษ์ 1,000 ปี มูลค่าหลายแสนบาท รวม 3 ขนาด คือ สูง 3 เมตร ซึ่งคาดว่าใหญ่ที่สุดในโลก  
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  สวสิ ชพี ฟารม์ 

ฟารม์แกะสไตล์ยโูรคนัทรี 
 

สถานที่แห่งธรรมชาติ มาร่วมสัมผัสกับ

บรรยากาศฟาร์มแบบสวิสท่ามกลางหุบเขา

แห่งความรักที่โอบล้อมคุณด้วยไออุ่นสไตล์ยู

โรคันทรี ฟาร์มที่จะพาคุณข้ามเวลาไปสู่

ความฝันอีกครั้ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับ

การขี่ม้าชมวิว เลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า 

และสนุกเต็มอ่ิมกับกิจกรรมพิสูจน์รักแท้ที่

สนุกสนานและสุดแสนโรแมนติก พร้อม

คล้องกุญแจแห่งรัก และถ่ายรูปตามมุม

ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้มากมาย 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ เมนูอาหารเช็ต(4)
 

 หรือ 

เดินทางสู่... จงัหวดัเพชรบรุ ีเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศทีไ่ด้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย  
 

 

เยี่ยมชม พระนครครีี พระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของไทย วัด วัง สวยๆ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาสูง คือ พระราชวังฤดูร้อนในสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ที่มีช่ือเรียกว่า “พระนครครี”ี หรือที่ชาวเมืองเพชรฯ เรียกกันติดปากว่า “เขาวงั” เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่

บนยอดเขาสูงถึง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมน หรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวัง

ส าหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งน้ี จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเพชรนิสัยศรีสวัสดิ์ ปลัดเมืองเพชรบุรีเป็นนายงานก่อสร้างจนส าเร็จเรียบร้อยเมื่อ ปี 

พ.ศ. 2403 ภายในเขาวังน้ัน ประกอบด้วยพระที่น่ัง วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอัน

สวยงาม โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ยอดเขา 3 ยอดด้วยกัน ภูเขายอดกลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ,ยอดเขาด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว , ยอดเขา

ด้านตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งมีพระที่น่ังและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย เมื่อขึ้นรถรางมาถึงด้านบน บรรยากาศรายล้อมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ

นครคีรี เต็มไปด้วยต้นลีลาวดี มีอายุเกือบเป็นร้อยปี นอกจากน้ียังมีวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นเมืองเพชรบุรีได้เกือบทั้งเมือง 
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น าท่านสู่ สมทุรสงคราม จังหวดัท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝัง่ทะเลติดอ่าว สามารถเที่ยวแบบ

เช้าไปเย็นกลับหรือจะพักค้างคืนเพื่อสัมผัสบรรยากาศของความเป็นวิถีชาวบ้านและชาวสวน รับรองว่าเด็ด ถูกใจแน่นอน 

 

 ตลาดน้ าอมัพวา 

ตลาดน้ าสดุชคินา่เชค็อนิ ของกนิเดด็ 
 

เป็นตลาดริมคลองเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้า

แม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนม

หวานต่างๆ  และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย ชุมชนริมคลองอัมพวาได้รับรางวัลจาก

การประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

แห่งองค์การยูเนสโก ประจ าปี พ.ศ.2551 ซึ่งถือเป็นความส าเรจ็ในการประสานความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและมีความ

งดงามด้านสถาปัตยกรรมและสะท้อนถึงลักษณะส าคัญทางท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี

 

 

ล่องเรือชมหิ่งหอ้ยยามค่ าคนื 

หน่ึงในกิจกรรมซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลองแถวอัมพวาที่เป็นแหล่ง

ธรรมชาติริมน้ าที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เช่น ต้นล าพูที่อยู่

ตามริมแม่น้ า เพื่อดูแสงไฟระยิบระยับสวยงามของเจ้าแมลงหิ่งห้อย

เหล่าน้ี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ 

อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศยั  

ณ ตลาดน้ าอมัพวา 
 

พกัที ่อมัพวานา่นอน โฮเตล็ แอนด ์สปา หรอืเทยีบเท่า 
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วหิารพระแมบ่งัเกดิ - ตลาดรม่หบุ - ดอนหอยหลอด – กรงุเทพฯ - ลอ่งเรอื ดนิเนอรแ์มน่้ าเจา้พระยา 

พรอ้มโชวส์ดุพเิศษ 

 

3 

B - D 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  

วิหารพระแม่บังเกิด เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส 
ได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส กรุงโรมและผู้ใจบุญในกรุงเทพฯ  ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จ

สมบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนต า ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขา

เทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามริมฝั่งแม่น้ า อีกแห่งของประเทศไทย 

ตลาดร่มหุบ หรืออีกชื่อหน่ึงว่า ตลาดแม่กลอง ที่ตั้งขายกางร่มกันแบบแนบชิดรางรถไฟ ซึ่งมีทุกวันจะมีขวบนรถไฟวิ่งผ่านเป็นรถไฟขบวนสายสั้นจาก
สถานีมหาชัยถึงสถานีแม่กลอง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กระจาด กระบุง ตะกร้า รวมถึงร่ม จะถูกจัดวางเข้าออก อย่างเป็นระเบียบและรวดเร็วภายในพริบตาที่ขบวนรถไฟ

วิ่งผ่าน จึงกลายเป็นที่มาของชื่อตลดร่วมหุบ เป็นเสน่ห์และความสนุกสนานของบรรดานักท่องเที่ยวน่ันเองเมื่อรถไฟผ่านไปทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยรถไฟจะวิง่

ผ่านตลาดวันละ 8 รอบ เข้าสถานีแม่กลองเวลา 8.30,11.10,14.30,17.40 น. และออกจากสถานีแม่กลองเวลา 6.20, 9.00, 11.30, 15.30 น. แน่นอนว่า

เมื่อมีโอกาสมาตลาดแม่กลองแล้วอาหารที่ข้ึนชื่อว่าอร่อยติดอันดับน่ันก็คือ ปลาทูหน้างอคอหัก ของเด็ดที่ต้องห้ามพลาด 
 

 เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดรม่หบุ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่ าตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่ าตามอธัยาศยั 
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ดอนหอยหลอด สันดอนที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ าแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ”ทรายขี้เป็ด” สามารถเช่าเรือชมดอน
หอยหลอด หรือลองลงไปจับหอยหลอดด้วยตัวเองก็สนุกไม่น้อย ทั้งน้ียังมีร้านขายสินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลสดหลายอย่างมากมาย แถม

ราคาไม่แพงให้ซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ 

ล่องเรือดนิเนอรแ์มน่้ าเจ้าพระยา พรอ้มโชวส์ุดพเิศษ 
สร้างความมีชีวิตชีวาและรื่นรมย์ด้วยอาหารไทย – อินเตอร์แบบสไตล์บุฟเฟต์และเครื่องดื่มนานาชนิดให้เลือกสรร พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อบอุ่น

กับพนักงานบริการระดับอินเตอร์และสนุกสนานกับการเต้นร าภายใต้แสงจันทร์ ชมความงดงามของวิวแม่น้ าเจ้าพระยายามค่ าคืน 

ค่ า... บรกิารอาหารค่ ามือ้พเิศษบนเรอื(6) 
 

 22.00 น. เดินทางกลับถึง จดุนดัพบ ปัม๊น้ ามนัเอสโซใ่กลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

28 – 30 สงิหาคม 2563 5,477 2,500 35℃ - 28℃ 

29 – 31 สงิหาคม 2563 5,477 2,500 35℃ - 28℃ 

03 – 05 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

05 – 07 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต)์ 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

11 – 13 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

18 – 20 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

19 – 21 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

25 – 27 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

26 – 28 กนัยายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

02 – 04 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

03 – 05 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

09 – 11 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

11 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

12 – 14 ตลุาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

16 – 18 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

หมายเหต ุ: ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลีย่นแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภูมอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั 
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17 – 19 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

22 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปยิมหาราช) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

24 – 26 ตลุาคม 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

30 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

31 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 5,977 2,500 35℃ - 28℃ 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคล้ายวนัเฉลมิ ร.9) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

6,377 2,500 35℃ - 28℃ 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 

6,377 2,500 33℃ - 24℃ 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

19 – 21 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 
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26 – 28 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

27 – 29 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

28 – 30 ธนัวาคม 2563 5,977 2,500 33℃ - 24℃ 

29 – 31 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดสิน้ปี) 

6,677 2,500 33℃ - 24℃ 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ปี) 

6,677 2,500 33℃ - 24℃ 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ปี) 

6,677 2,500 33℃ - 24℃ 

01 – 03 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิน้ปี) 

6,677 2,500 33℃ - 24℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 4 ทา่นขึน้ไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึน้ไปสามารถก าหนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์ าเทีย่ว 300 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่ีราคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าเงนิระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครัง้กอ่นท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิและขอ้ก าหนดในการรับบรกิาร  

- ช าระเตม็จ านวน หลงัการจองภายใน 2 วนั พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ้นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทัง้หมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนักอ่นวนัน าเทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัก่อนวันน าเทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บริษทัฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึน้-ลง รถทกุครัง้ 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี้ ามนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งช าระพิม่ 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


 “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (14/14) 

 

 



 “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (15/14) 

 

 

 


