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จันทบุรี หมู่บา้นไรแ้ผ่นดิน  2 วัน 1 คืน 
ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว 

ก าหนดเดินทาง ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
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วันที่ รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

1 
ปั๊มน ้ำมัน ปตท.วิภำวดี – จ.จันทบุรี – หมู่บ้ำนไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก                  
ดูเหยี่ยว - ที่พัก 

- / / 

2 
Sky View cafe AT เกำะเปริด  – ชุมชนริมน ้ำจันทบูร  – โบสถ์คำทอลิก –                         
วัดปำกน ้ำแขมหนู - จุดชมวิวเนินนำงพญำ – กรุงเทพฯ 

/ - - 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พัก 2 - 3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีพกัเดี่ยวและราคาเด็ก) 

จ านวนที่นั่ง 

04 – 05 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
06 – 07 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
13 – 14 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
20 – 21 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
25 – 26 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
27 – 28 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
30 – 31 ธันวาคม 2563 3,988.- 9 
31 ธันวาคม – 01 มกราคม 2564 วันปีใหม ่ 4,288.- 9 
01 – 02 มกราคม 2564  วันปีใหม ่ 4,288.- 9 
03 – 04 มกราคม 2564 3,988.- 9 
09 – 10 มกราคม 2564 3,988.- 9 
10 – 11 มกราคม 2564 3,988.- 9 
15 – 16 มกราคม 2564 3,988.- 9 
17 – 18 มกราคม 2564 3,988.- 9 
23 – 24 มกราคม 2564 3,988.- 9 
24 – 25 มกราคม 2564 3,988.- 9 
30 – 31 มกราคม 2564 3,988.- 9 
31 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
06 – 07  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
07 – 08  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
13 – 14  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
14 – 15  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
20 – 21  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
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วันแรก   กรุงเทพฯ ปั๊มน้ ามัน ปตท.วิภาวดี – จ.จันทบุรี – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก  
 ดูเหย่ียว 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง - วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ทำงบริษัทฯ          
คอยให้กำรต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจล
แอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน  มาไม่
ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

06.00 น. น้ำท่ำนออกเดินทำงสู่ จ.จันทบุรี ระยะทำงประมำณ 270 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 - 5 ชม.                           
ระหว่ำงทำงให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย และแวะเข้ำห้องน ้ำตำมควำมเหมำะสมของเส้นทำง  
(8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์ม เดินทาง) 

เดินทำง ถึง จ.จันทบุรี  แวะจุดพักรถท้ำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย   
11.00 น. ถึงท่ำเทียบเรือขลุง น้ำท่ำนนั่งเรือไป หมู่บ้ำนไร้แผ่นดิน ระหว่ำงนั่งเรือชมบรรยำกำศธรรมชำติป่ำชำยเลน        

และฟำร์มหอย  ใช้เวลำประมำณ 30 นำที พำท่ำนหลีกหนีควำมวุ่นวำยไปพักกำยที่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชื่นชม
ธรรมชำติ สัมผัสวิถีชีวิตชำวบ้ำน และทำนอำหำรทะเลสดๆ ไม่อั นได้ที่นี่ "บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ จันทบุรี"   
และยังมีหมู่บ้ำนชำวประมงเก่ำแก่สำมำรถเดินจำกที่พัก เที่ยวชมวิถีชีวิตหมู่บ้ำนไร้แผ่นดิน ชุมชนเก่ำแก่                 
กว่ำร้อยป ี

12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ทะเลพื้นบ้าน  ม้ือที่ 1 
ระหว่ำงรอพัก  ตั งแต่13.30 - 15.00น. ท่ำนสำมำรถเดินเที่ยวหมู่บ้ำนไร้แผ่นดิน ชมวัดที่มีต้นโกงกำงอำยุ 100 กว่ำปี                  

พิพิธภัณท์ของเก่ำ อำยุ 100 กว่ำปี  ฉโนดที่ดินรัชกำลที่5  รอยประทับผ่ำพระหัตถ์รัชกำลที่ 5 และชมวิถีชีวิต
ชำวบ้ำนบำงชัน 

 
 

21 – 22  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
27 – 28  กุมภาพันธ์ 2564 3,988.- 9 
28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม  2564 3,988.- 9 
06 – 07  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
07 – 08  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
13 – 14  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
14 – 15  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
20 – 21  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
21 – 22  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
27 – 28  มีนาคม  2564 3,988.- 9 
28 – 29  มีนาคม  2564 3,788.- 9 
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16.00 น. มำร่วมสนุกสนำนกับกิจกรรมของโฮมสเตย์ ล่องแพเปียก เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้ำนทะเลดำว ที่จะมีอย่ำงอ่ืน 
พำทุกท่ำนสนุกสุดมันส์ตลอดทริป ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ชม.   ซึ่งในทริปแพเปียกยังมีกิจกรรมอ่ืนที่ 
น่ำสนใจอีก เช่น ชมฝูงเหยี่ยวแดง  ทะเลแหวกบำงชัน   และพำยเรือคำยัค 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.30    บริการอาหารเย็น ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ พร้อมเบียร์สดไม่อ้ัน ม้ือที่ 2  

(เบียร์สดฟรีระหว่าง 18.00 น.- 20.00 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ จันทบุรี หรือเทียบเท่า (มีห้องส้ำหรับ 2 ท่ำน, 4 ท่ำน, 6 ท่ำน) 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วันทีส่อง   Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชุมชนริมน้ าจันทบูร – โบสถ์คาทอลิก – วัดปากน้ าแขมหนู จุดชมวิว      
เนินนางพญา – ร้านของฝากบ้านเพ – กรุงเทพฯ 

06.30 น.  ร่วมท าบุญตักบาตรพระ (โฮมสเตย ์มีชุดท าบุญจ าหน่าย ชุดละ 50 บาท) 
07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูข้าวต้มทะเล ม้ือที่ 3 
ช่วงเช้ำ  พำท่ำนไปนั่งฟังเสียงคลื่น ณ Sky View cafe AT เกาะเปริด ตั งอยู่ที่ ต้ำบลเกำะเปริด ตัวร้ำนตกแต่ง                     

สไตล์ลอฟต์ปูนเปลือย และมีกระจกรอบด้ำน ดูโปร่งและโล่งสำมำรถชมวิวธรรมชำติได้แบบพำโนรำมำ                   
คำเฟ่จะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนด้ำนนอกจะสัมผัสกับบรรยำกำศริมผำและวิวทะเลสวยๆ ฟังเสียงคลื่นซัด
โขดหินเพลินๆ  อีกโซนด้ำนในเหมำะส้ำหรับใครที่ต้องกำรนั่งเงียบในห้องแอร์เย็นๆ พร้อมชมวิวริมหน้ำผำจำก
ด้ำนในร้ำน และที่พลำดไม่ได้เลยส้ำหรับใครที่มำที่ Sky View cafe คือ มุมบันไดปูนที่ทอดยำวลงไปถึงทะเล
ด้ำนล่ำง พร้อมลงรูปอวดเพื่อนๆในโซเชียลไปเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน ณ ชุมชนริมน้ าจันทบูร 
ให้ทุกท่ำน เดินเล่นตำมอัธยำศัยที่ ชุมชนริมน้ าจันทบูร ตั งอยู่ริมแม่น ้ำจันทบุรี แต่เดิมเรียกกันว่ำ “บ้ำนลุ่ม” ย่ำนชุมชนนี 

บ้ำนเรือนเก่ำแก่ หลำยแบบทั งบ้ำนริมน ้ำแบบไทย ตึกสถำปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน  มีจุดเริ่มต้นจำก   
เชิงสะพำนวัดจันทร์ ยำวไปตลอดจนถึงชุมชนตลำดล่ำง ประกอบด้วยที่พักอำศัย ร้ำนค้ำชุมชน พิพิธภัณฑ์        
ศำล เจ้ ำ  เกส เ ฮ้ำส์  รวมถึ งร้ ำนอำหำร  ร้ ำนขนม และร้ ำนกำแฟน่ ำรั กๆ  ให้ เลื อกนั่ งหลำยร้ ำน                                      
จุดแวะชมในชุมชนที่น่ำสนใจ เช่น บ้ำนหลวงรำชไมตรี, บ้ำน 69 ศูนย์กำรเรียนรู้ริมน ้ำจันทบูร, ร้ำนไอศกรีม
ตรำจรวด, ร้ำนเจ๊อ๊ีดริมน ้ำ (ก๋วยเตี๋ยวกั ง), ร้ำนขำยยำโบรำณจังกวนอัน   และหำกเดินข้ำมสะพำนนิรมลก็จะ
เจอกับ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิ่งก่อสร้ำงเก่ำแก่อำยุ 100 
กว่ำปีของชุมชนริมน ้ำจันทบูร ที่อยู่ในสภำพสมบูรณ์ที่สุด  สำมำรถถ่ำยรูปรอบๆ ตัวโบสถ์ได้ตลอดเวลำ (การเข้า

ไปชมด้านในจะชมได้เฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ส่วนวันอาทิตย์จะมีการ
เข้าโบสถ์ของชาวคริสต์คาทอลิก และด้านหน้าเวทีจะเป็นพ้ืนท่ีหวงห้าม ห้ามขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 



TG09 TPE ซุปตาร.์.. ซากุระ 

 

หลังจำกเดินเล่น ชุมชนริมน ้ำเสร็จแล้ว จะน้ำท่ำนไป วัดปากน้ าแขมหนู อ้ำเภอท่ำใหม่  จุดเด่นของวัดนี คือ โบสถ์เซรามิก                 
สีน้้าเงิน สีสันโดดเด่นที่ เป็นแลนด์มำร์คแห่งใหม่ที่สำมำรถถ่ำยภำพสุดชิคของจันทบุรี  ที่งดงำมวิจิตร                      
ตระกำรตำด้วยลวดลำยพื นโบสถ์สีน ้ำเงินตัดกับพื นสีขำว  โดยด้ำนในเฉพำะประตูโบสถ์ไม้  ทั ง 4 บำน                        
มีกำรแกะสลักภำพนูนต่้ำ เกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้ำ ด้ำนนอกบำนประตูและหน้ำต่ำง มีกำรลงลำยมุข 
ภำพเทพทวำรบำล ส่วนพื นผนังด้ำนในพระอุโบสถ มีกำรประดับภำพลงสีในพื นเซรำมิกเกี่ยวกับวรรณคดีชำดก 
และพระมหำชนกอีกด้วย  ด้วยควำมงำมของโบสถ์นี จึงท้ำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมควำมงำม                            
และแชะภำพอวดโซเซียลกันอย่ำงไม่ขำดสำย   

น้ำท่ำน  ไปเก็บวิวทะเลพร้อมถนนสำยโรแมนติกที่ทุกคนต้องหลงรัก  จุดชมวิวเนินนางพญา อยู่บนเส้นทำงถนน                  
เฉลิมบูรพำชลทิต ที่ตั งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหำดคุ้งวิมำน และปำกอ่ำวคุ้งกระเบน สำมำรถมองเห็นวิว
ทะเลกับถนนที่คดเคี ยวสวยงำม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ขึ นชื่อของจันทบุรี ทั งถนนเลียบชำยทะเลที่ทอดยำวไปจนถึง
หำดคุ้งวิมำน อ่ำวคุง้กระเบนที่เวิ งว้ำงกว้ำงใหญ่ และแหลมเสด็จที่อยู่ฝั่งตรงข้ำมตรงบริเวณปำกอ่ำว      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเดินกลับ พำท่ำนแวะซื อของฝำกที่ ร้านของฝาก แหล่งรวมอำหำรทะเลแปรรูปทุกรูปแบบ ทุกชนิด ผลไม้แปรรูป                  
ไม่ว่ำจะเป็นทุเรียน ของฝำกขึ นชื่อ กรอบ หอม อร่อย ไม่เหม็นหืน ปลำหมึกแห้ง ปลำอินทรีย์ เป็นต้น 

19.00 น. สมควรแก่เวลำน้ำท่ำนเดินทำงกลับสู่  กรุงเทพฯ ระยะทำงประมำณ 250 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ                   
3.30 ชม. ระหว่ำงทำงให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย และแวะเข้ำห้องน ้ำตำมควำมเหมำะสมของเส้นทำง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ , 
การเมือง และเหตุสุดวิสัยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของ                          
ผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทำง 
 ฉีดพ่นฆ่ำเชื อภำยในยำนพำหนะ และภำยในห้องพัก 
 กำรจัดโต๊ะอำหำรเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐ  
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส้ำหรับกำรท้ำประกันกำรเดินทำง กรณีที่ท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัว (หลำยท่ำน) กรุณำแจ้ง

รำยนำมคู่นอนกับเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐำนกำรช้ำระเงิน *****  
โปรดตรวจสอบ บัตรประชำชน : จะต้องไม่หมดอำยุ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่ำรถตู้ปรับอำกำศน้ำเที่ยวตำมรำยกำร 
 ที่พักตำมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2 - 3 ท่ำน / ห้อง) 
 บริกำรน ้ำดื่ม  วันละ 1 ขวด/ท่ำน 
 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ    
 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุ  
 มัคคุเทศก์น้ำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำเบี ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงเงินประกันท่ำนละ 500,000 บำท ( ไม่คลอบคลุมถึง 

สุขภำพ อำกำรเจ็บป่วย หรือ โรคประจ้ำตัว ) กรณีเสียชีวิต จำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงเงินประกัน
ท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรรมธรรม์)  

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผู้เดินทำง อำทิ ค่ำท้ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ในห้อง
และค่ำพำหนะต่ำงๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร 

× ผ้ำเช็ดตัว สบู่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน 

× ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติมตำมกำรจ่ำยจริง 

× ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท/ทริป (ช้ำระทุกท่ำน ยกเว้น ทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี) 

× ชำวต่ำงชำติ ช้ำระเพ่ิมท่ำนละ 700 บำท 

× ค่ำอำหำรส้ำหรับท่ำนที่ทำนเจ มังสวิรัติ หรืออำหำรส้ำหรับมุสลิม 

× ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 %  
 
เงื่อนไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาทต่อท่าน และช้ำระเงินค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน (กำรไม่ช้ำระเงิน
ค่ำมัดจ้ำ หรือช้ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจองหรือยกเลิก
กำรเดินทำง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำช้ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้ำนวน 
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* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 
* ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง อำทเิช่น ค่ำโรงแรม ค่ำมัดจ้ำร้ำนอำหำร และค่ำใช้จ่ำยจ้ำเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ :  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

- สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ
ลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ   

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนี้แล้ว ** 
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หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

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

