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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม๊น ้ามนั ปตท.วภิาวด ี– จ.ระยอง – ทุ่งโปรง่ทอง – จ.จนัทบุร ี– ศาลสมเดจ็

พระเจา้ตากสนิมหาราช – ชุมชนรมิน ้าจนัทบูร – อาสนวหิารพระนางมารอีา
ปฏสินธนิิรมล – เขาคชิฌกูฏ – เขา้ทีพ่กั 

- - / 

2 ชมโบสถเ์ซรามกิสนี ้าเงนิ – Coffee Cove – จดุชมววิเนินนางพญา – เจดยี์
บา้นหวัแหลม – รา้นของฝากบา้นเพ – กรุงเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

16 - 17 มกราคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

21 - 22 มกราคม 2564 3,288.- 1,000.- 9 

23 - 24 มกราคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

28 - 29 มกราคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

30 - 31 มกราคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

04 - 05 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

06 - 07 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

11 - 12 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

13 - 14 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

18 - 19 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

20 - 21 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

25 - 26 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

27 - 28 กมุภาพนัธ์ 2564 3,688.- 1,000.- 9 

04 - 05 มีนาคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

06 - 07 มีนาคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

11 - 12 มีนาคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 

13 - 14 มีนาคม 2564 3,688.- 1,000.- 9 
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วนัแรก   ปัม๊น ้ามนัปตท.วิภาวดี – จ.ระยอง – ทุ่งโปร่งทอง – จ.จนัทบรุี – ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราช – ชุมชนริมน ้าจนัทบรู – อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – เขาคิชฌกฏู – 
เข้าท่ีพกั 

05.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

06.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.ระยอง ระยะทางประมาณ 205 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม. 
ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
(6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 เดนิทางถงึ จ.ระยอง  แวะจุดพกัรถท าธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย   

 
หลงัจากนัง่รถมา3 ชัว่โมง แวะยดืเสน้ยดืสายทีจ่งัหวดัระยองก่อนพาท่านสดูอากาศแหล่งธรรมชาติ
ทีบ่รสิุทธิท์ี ่ทุ่งโปร่งทอง เป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่ทีสุ่ดในระยอง มพีืน้ทีค่รอบคลุมกว่า 6,000 ไร ่
เสน้ทางศกึษาธรรมชาตขิองปากน ้าประแส โดยจะมสีะพานไมท้อดยาวกว่า 2 กโิลเมตร ใหเ้ราเดนิ
เลาะผ่านตน้โปรง่ทีข่ ึน้เบยีดเสยีดกนันับหมื่นตน้ ไปสิน้สุดบรเิวณอนุสรณ์เรอืรบหลวงประแส  เมือ่
ยามตน้โปรง่เหล่านี้ถูกแสงแดดกระทบ มองดคูลา้ยสทีองอรา่มตระการตา  ยามบ่ายป่าสทีองสงบ
เงยีบมคีวามสุข และในยามเยน็ไปสดูอากาศบรสิุทธิใ์หเ้ตม็ปอดกบัมวลความบรสิุทธิข์องพลงังาน
ธรรมชาตป่ิาชายเลน 
และเดนิทางไปต่อทีจ่งัหวดัจนัทบุร ี จะน าท่านไปกราบไว้ ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
เป็นสถานทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของจนัทบุรี ทีท่ ัง้นักท่องเทีย่วและชาวจนัทบุรนีิยมมากราบไหว้ขอ
พรจากองคพ์ระเจ้าตากสนิฯ ศาลแห่งนี้ บ่งบอกถงึความผูกพนัของชาวเมอืงนี้ที่มต่ีอพระเจ้าตาก
สนิมหาราช ครัง้ทีร่วบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้เอกราชจากพม่าจนเป็นเอกราชมาถงึทุกวนันี้  โดยมี
ค ากล่าวว่า ถา้ไมไ่ดม้าสกัการะพระเจา้ตาก กถ็อืว่ายงัมาไมถ่งึเมอืงจนัทร ์
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เท่ียง    อิสระอาหารกลางวนั ณ ชุมชนริมน ้าจนัทบูร 

อสิระใหทุ้กท่านเดนิเล่นตามอธัยาศยัที ่ชุมชนริมน ้าจนัทบรู ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าจนัทบุร ี แต่เดมิเรยีก
กนัว่า“บา้นลุ่ม” ย่านชุมชนนี้มบีา้นเรอืนเก่าแก่ หลายแบบทัง้บา้นรมิน ้าแบบไทย ตกึสถาปัตยกรรม
แบบยโุรปผสมกบัจนีมจีดุเริม่ตน้จากเชงิสะพานวดัจนัทรย์าวไปตลอดจนถงึชุมชนตลาดล่าง 
ประกอบดว้ยทีพ่กัอาศยั รา้นคา้ชุมชน พพิธิภณัฑ ์ศาลเจา้ เกสเฮา้ส ์ รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม 
และรา้นกาแฟน่ารกัๆ ใหเ้ลอืกนัง่หลายรา้น  จดุแวะชมในชุมชนทีน่่าสนใจ เช่น บา้นหลวงราชไมตร,ี 
บา้น 69 ศูนยก์ารเรยีนรูร้มิน ้าจนัทบรู, รา้นไอศกรมีตราจรวด, รา้นเจอ๊ีด๊รมิน ้า (ก๋วยเตีย๋วกัง้), รา้น
ขายยาโบราณจงักวนอนั   และหากเดนิขา้มสะพานนิรมลกจ็ะเจอกบั โบสถค์าทอลิกจนัทบรีุ หรือ 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแก่อายุ 100 กว่าปีของชุมชนรมิน ้า
จนัทบรู ทีอ่ยูใ่นสภาพสมบรูณ์ทีสุ่ด  สามารถถ่ายรปูรอบๆ ตวัโบสถไ์ดต้ลอดเวลา (การเขา้ไปชมดา้น
ในจะชมไดเ้ฉพาะวนัจนัทร ์– เสาร ์เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. สว่นวนัอาทติยจ์ะมกีารเขา้
โบสถข์องชาวครสิตค์าทอลกิ และดา้นหน้าเวทจีะเป็นพื้นทีห่วงหา้ม หา้มขึ้นไป) 

 
เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 

 
18.30 น. ห้ามพลาด เทศกาลงานบุญประจ าปี จนัทบุร ีกบังานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทพลวง 

ยอด "เขาคิชฌกฏู" ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคชิฌกูฏ จ.
จนัทบุร ีเป็นทีป่ระดษิฐานของรอยพระพุทธบาททีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล ถอืว่าสงูทีสุ่ดในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาคชิฌกูฏ "รอยพระพุทธบาท" มลีกัษณะ
เป็นรอยบนหนิแผ่นใหญ่  มรีอยลกึประมาณ 2 เมตรเศษ กวา้ง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ( รวมค่าเขา้
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อุทยานและค่ารถขึ้นเขา)   ในระหว่างทางขึน้เขาจะมจีุดแวะพกัใหส้กัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น ศลิา
เจดยี ์รอยพระพุทธบาทหลวง หนิรปูบาตรคว ่า ถ ้าฤาษ ีหนิทีม่รีปูร่างคลา้ยเต่าและชา้งขนาดยกัษ์ 
และเมื่อขึ้นไปถึงบนยอดเขาคชิฌกูฏ จะเห็นวิวทิวทศัน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบาย   สามารถ
มองเหน็ทวิทศัน์ของเทอืกเขาสระบาป เขาสุกมิ เกาะนมสาว และตวัเมอืงจนัทบุรไีดอ้ย่างชดัเจน
สวยงามเลย  เชื่อกนัว่าหากใครไดม้านมสัการรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาคชิฌกูฏกเ็หมอืนได้
เขา้เฝ้าองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ ซึง่จะไดร้บักุศลอนัยิง่ใหญ่ มแีต่ความสุขความเจรญิ หากไดม้า
อธษิฐานขอพรแล้วจะสมหวงัดัง่ใจปรารถนา (ก าหนดการเปิดเขาคชิฌกูฏ เริม่ 14 มกราคม - 14 
มนีาคม 2564) 

ท่ีพกั ชบา รีสอรท์ หรือเทียบเท่า  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีสอง   ชมโบสถเ์ซรามิกสีน ้าเงิน – Coffee Cove – จดุชมวิวเนินนางพญา – เจดียบ์้านหวัแหลม –  
 ร้านของฝาก – กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 3 

หลงัจากรบัประมานอาหารเชา้แลว้ จะน าท่านไป วดัปากน ้าแขมหนู อ าเภอท่าใหม่  จุดเด่นของ
วดันี้คอื โบสถ์เซรามกิสนี ้ าเงนิ สสีนัโดดเด่นที่ เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ทีส่ามารถถ่ายภาพสุดชคิ
ของจนัทบุร ี ทีง่ดงามวจิติรตระการตาดว้ยลวดลายพืน้โบสถ์สนี ้าเงนิตดักบัพืน้สขีาว  โดยดา้นใน
เฉพาะประตูโบสถ์ไม ้ทัง้ 4 บาน มกีารแกะสลกัภาพนูนต ่า เกี่ยวกบัพุทธประวตัพิระพุทธเจา้ ดา้น
นอกบานประตูและหน้าต่าง มกีารลงลายมขุ ภาพเทพทวารบาล ส่วนพืน้ผนงัดา้นในพระอุโบสถ มี
การประดบัภาพลงสใีนพื้นเซรามกิเกี่ยวกบัวรรณคดชีาดก และพระมหาชนกอกีด้วย  ด้วยความ
งามของโบสถ์นี้จงึท าให้มนีักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงาม  และแชะภาพอวดโซเซยีลกนั
อยา่งไมข่าดสาย   

 
จะพาทุกท่านแวะร้านเครื่องดื่มพร้อมชมววิทะเลไปในตวั นัน่ก็คอื Coffee Cove ร้านคาเฟ่สี
เหลอืงตดิทะเลหาดคุง้วมิาน ซึง่โครงสรา้งจะเป็นอาคารประภาคาร ทีม่หีอสงูเพื่อชมววิดา้นบน  ได้
ออกแบบใหเ้ป็นรา้นกาแฟและขนมแสนอร่อย เมนูทีแ่นะน าคอืชอ็คโกแลตมนิต์ คาปชูโินคาราเมล
ปัน่ ลองลิ้มลองแล้วจะติดใจ  ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่มที่คาเฟ่และถ่ายรูปชิคๆลง
โซเซยีลกนัเลย้ยย 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 4 
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จะน าท่านไปเก็บววิทะเลพรอ้มถนนสายโรแมนตกิที่ทุกคนต้องหลงรกั   จุดชมวิวเนินนางพญา 
อยู่บนเสน้ทางถนนเฉลมิบูรพาชลทติ ทีต่ ัง้อยู่บนเนินรมิทะเลใกลก้บัหาดคุง้วมิาน และปากอ่าวคุง้
กระเบน   สามารถมองเหน็ววิทะเลกบัถนนทีค่ดเคีย้วสวยงาม ซึง่เป็นจดุชมววิทีข่ ึน้ชื่อของจนัทบุร ี
ทัง้ถนนเลยีบชายทะเลที่ทอดยาวไ ปจนถงึหาดคุ้งวมิาน อ่าวคุ้งกระเบนที่เวิง้วา้งกวา้งใหญ่ และ
แหลมเสดจ็ทีอ่ยูฝั่ง่ตรงขา้มตรงบรเิวณปากอ่าว      
นอกจากนี้จะพาท่านไปสกัการะสถานที่ใกล้ๆกนัคอื เจดียบ์้านหวัแหลม ตัง้อยู่ใกล้กบัท่าเทยีบ
เรอืประมงบา้นหวัแหลม  อ าเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุร ีความโดดเด่นทีน่่าสนใจของ คอื เจดยี์
สขีาวเก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่บนโขดหนิ กลางน ้าทะเล ชาวบา้นเรยีกกนัว่า “เจดยีบ์า้นหวัแหลม” เป็นเจดยี์
ทีม่อีายุกว่า 200 ปี เชื่อกนัว่าสรา้งไวเ้ป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวประมง โดยมสีะพานไมพ้าด
ผ่านโขดหนิน้อยใหญ่ยื่นยาวออกไปในทะเลระยะทางได้ประมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นทางเดนิไป
สกัการะ เจดยีบ์า้นหวัแหลม 

 
ก่อนเดนิทางกลบั พาท่านแวะซือ้ของฝากที ่ร้านของฝาก แหล่งรวมอาหารทะเลแปรรปูทุกรปูแบบ 
ทุกชนิด ผลไมแ้ปรรปู ไมว่่าจะเป็นทุเรยีนทอดจากบา้นเพ ของฝากขึน้ชื่อ กรอบ หอม อรอ่ย ไม่
เหมน็หนื ปลาหมกึแหง้ ปลาอนิทรยี ์เป็นต้น 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่  กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน ้ าตามความ
เหมาะสมของเสน้ทาง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

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