
 

 
 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ - จนัทบรุ ี- โฮมสเตย ์- เกาะเปรดิ - SKY VIEW CAFÉ - กจิกรรมลอ่งแพเปียก ลอ่งเรอืกระดง้ และ

ชมฝงูเหยีย่วแดง 

 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนับพบ ตรงขา้มไบเทคบางนา  

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัจนัทบรุ ี(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) บรกิารอาหารเชา้แบบ BOX SET  

 
เช็คอนิเขา้สูท่ีพ่ัก บา้นชายเลน โฮมเสตย ์เพือ่เก็บสมัภาระ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(เตมิไดไ้มอ่ ัน้) 

 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เกาะเปรดิ ตัง้อยู่ทีต่ าบลเกาะเปรดิ อ าเภอแหลมสงิห ์จังหวัดจันทบุร ีซึง่ทีแ่ห่งนี้ไดร้ับการ

ขนานนามวา่ “บาหลเีมอืงไทย” เนื่องจากตดิทะเลววิสวยไม่แพท้ีบ่าหลเีลยทเีดยีว  

 

 
 

อิสระใหท้่านถ่ายรูปสุดชิค SKY VIEW CAFÉ รา้นกาแฟขนาดเล็กน่ารักที่ตัง้อยู่ตรงหนา้ผาริมทะเล ท่ามกลาง

บรรยากาศลมทะเลเย็นสบายและแสงแดดทีอ่บอุน่ ซึง่ววิจากรา้นกาแฟไมว่่าจะมองมมุไหน ก็จะเห็นสฟ้ีาครามของทอ้ง



 
ทะเลไกลสดุสายตา จุดไฮไลทพ์เิศษทีไ่มค่วรพลาด!! “บันไดสวรรคท์ีม่าพรอ้มกับววิถา่ยรูปสดุปัง” และฉากหลังส าหรับ

ถา่ยรูปเป็นววิทอ้งฟ้าแบบพาโนราม่าทีส่วยงามโดยไมม่อีะไรมากัน้ (ไมร่วมคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ภายในรา้น)  

 

 
 

น าท่านกลับเขา้สูท่ีพ่ักเพือ่เล่นกจิกรรม ลอ่งแพเปียกชมธรรมชาต ิและฝงูเหยีย่วแดง หลังจบกจิกรรมอันแสนสนุก

อสิระใหท้า่นไดพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเลอืกเลน่กจิกรรมจากทางรสีอรท ์อาทเิชน่ เครือ่งเลน่สไลเดอร ์พายเรอืคายัค 

 

 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(มือ้พเิศษแบบจดัเต็ม !!! บุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีด ปูตวัใหญ่ๆ  กุง้ตวัโตๆ 

เตมิไมอ่ ัน้ พรอ้มเครือ่งเสยีงคาราโอเกะ) 

 

 
 

พกัที ่ บา้นชายเลนโฮมสเตย ์หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง โบสถส์นี า้เงนิ วดัปากน า้แขมหนู – ลานหนิสชีมพู – เจดยีบ์า้นหวัแหลม – ชุมชนรมิน า้จนัทบรู ยา่นทา่หลวง 

– อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล – ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโฮมสเตย ์(เมนูพเิศษ! ผดัไทเสน้จนัท)์ 

 

 



 
เดนิทางไปยัง วดัปากน า้แขมหนู ตัง้อยู่ที่บรเิวณสะพานปากน ้าแขมหนู น าท่านชมความสวยงามของ “โบสถส์นี า้

เงนิ” ทีเ่ทีย่วยอดฮติแห่งใหม่ของจันทบุร ีหากไดม้าเช็คอนิรับรองไม่ตกเทรน์แน่นอน นอกจากไดภ้าพสวยๆ แลว้ก็ยัง

ไดบุ้ญอกีดว้ย ซึง่การรโีนเวทครัง้นี้เนื่องมาจากพระอุโบสถหลังเกา่เริม่ช ารุดทรุดโทรมมากขึน้ เพราะวัดอยู่ตดิกับทะเล

ท าใหโ้ครงสรา้งผุกร่อนลุกลามไปจนถงึหลังคาจงึไดม้กีารรือ้โบสถห์ลังเกา่ และกอ่สรา้งโบสถห์ลังใหม่ขึน้ พรอ้มทัง้หา

วธิทีีป้่องกันไม่ใหโ้บสถห์ลังใหม่เกดิความช ารุดเสือ่มโทรมเร็ว จงึท าใหเ้กดิแนวคดิในการใชเ้ซรามกิมาเคลอืบชัน้ปูน

ของพระอโุบสถเพือ่ป้องกันน ้าเค็ม และใชล้วดลายสนี ้าเงนิตัดกับสขีาว ตามแบบสขีองเครือ่งลายครามในสมัยโบราณที่

นิยมใชเ้พียง 2 สนีี้เท่านัน้ ส่วนภายในพระอุโบสถมคีวามสวยสดงดงามไม่แพเ้ซรามกิสนี ้าเงนินอกโบสถ ์โดยดา้นใน

เฉพาะประตูโบสถไ์มทั้ง้ 4 บาน มกีารแกะสลักภาพนูนต ่าเกีย่วกับพุทธประวัตสิมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ลงสสีดโดด

เด่นเก็บทุกรายละเอยีด ดา้นนอกบานประตูและหนา้ต่าง อสิระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ และความงดงามของพระ

อโุบสถเซรามกิสนี ้าเงนิตามอัธยาศัย 

 

 
  

จากนัน้น าท่านเดนิไปยังจุดถ่ายภาพเช็คอนิแห่งใหม่ ลานหนิสชีมพู โพสท่าเจดิจา้ทา้แดด ณ โขดหนิรมิทะเลที่มสีี

แดงอมชมพูสดใส ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตกิึง่ผจญภัยภายในเขตหา้มลา่สตัวป่์าฯ คุง้กระเบน อ.

ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ลักษณะเป็นลานหนิสชีมพูอมน ้าตาลแดง สวยงามแปลกตาที่แทรกตัวอยู่รมิชายหาดยาวไปจนสุด

ลานหนิสชีมพูทีเ่ป็นจุดชมววิส าคัญ สามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆ ไดอ้ย่างสวยงาม มรีะยะทางรวมราว 1 กโิลเมตร 

เป็นเสน้ทางวงกลมทีจ่ะเลอืกเดนิเลยีบชายหาดเพือ่ไปชมลานหนิสชีมพูกอ่น หรอืจะเดนิขึน้เขาเขา้ป่าเพือ่ไปชมจุดชม

ววิดา้นบนเขากอ่นจะลงมาสูล่านหนิสชีมพูก็ได ้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิรับลมทะเลเย็นๆ กลางสะพานไม ้ณ จดุชมววิบา้นหวัแหลม ทีท่อดยาวยืน่ออกไปกลางทะเล ความ

โดดเด่นของจุดชมววิบา้นหัวแหลม นักท่องเทีย่วจะไดเ้ดนิทอดน่องชมววิสวย ๆ บนสะพานไมท้ีท่อดตัวยาวท่ามกลาง

น ้าทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้จากพลังแห่งศรัทธาของชาวบา้น เป็นทางเดนิเพือ่สักการะ 

"เจดยีบ์า้นหวัแหลม" (สะพานไมจ้ะยาวไมถ่งึเจดยี ์สามารถเดนิไปไดแ้คช่ว่งเวลาน ้าลดเท่านัน้) ซึง่เป็นเจดยีเ์กา่แก่ที่

มอีายุกว่า 200 ปี สันนษิฐานกันว่าสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชาวประมง ดว้ยการท าประมงในสมัยก่อน

เป็นอาชพีทีเ่สีย่งอันตราย และเพือ่ใหก้ารออกเรอืแต่ละครัง้ปลอดภัย ซึง่สรา้งเจดยีน์ี้ข ึน้มาเพือ่เป็นหลักยดึเหนี่ยวจติใจ

น่ันเอง 

 



 
น าท่านเดนิทางต่อไปยังหนึง่ในสถานทีท่ีม่าเมอืงจันทแ์ลว้ตอ้งมาเยอืน ชุมชนขนมแปลก หนองบวั จัดเต็มยกขบวน

ขนมแปลกมใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย "เดนิเล่น กนิหนม ชมบา้นเกา่" เดนิเพลนิๆ ขนมเริม่ตน้ที ่5 - 10 บาท ย่านเกา่แกท่ีม่ี

อายุกว่า 100 ปี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 10 กโิลเมตร ที่นี่มีขนมชือ่แปลกใหไ้ดต้ื่นตาตื่นใจมากมาย 

โดยเฉพาะ “ขนมควยลงิ” หรอืขนมตม้นัน้เอง สขีองขนมก็จะเทาๆ นวลๆ คลกุมะพรา้วอร่อยเหาะในราคาเพยีง 10 บาท

เท่านัน้ จะเห็นคุณป้า คุณนา้ คุณอา น่ังนวดแป้งป้ันกันขายสดๆ ตรงนัน้เลย นอกจากนี้ยังมขีนมแปลกๆ ใหเ้ลอืกชมิอกี

มากมาย (หมายเหตุ: ชมุชนขนมแปลกเปิดชว่งวันเสาร-์อาทติยเ์ท่านัน้ หากวันเดนิทางไม่ตรงกับช่วงสดุสัปดาห ์ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวันวาน น าท่านเดนิเที่ยวย่านเก่าแก่ ชุมชน

รมิน า้จนัทบูร (ย่านท่าหลวง) เดิมเรียกกันว่า “บา้นลุ่ม” เป็น

ชมุชนเกา่แกข่องคนจนีและญวนอพยพ ตัง้แตส่มัยกรุงรัตนโกสนิทร์

ตอนตน้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชือ่ดังของจังหวัดจันทบุรี มี

จุดเริม่ตน้จากเชงิสะพานวัดจันทร์ ยาวไปตลอดจนถงึชุมชนตลาด

ลา่ง ประกอบดว้ยทีพ่ักอาศัย รา้นคา้ชมุชน พพิธิภัณฑ ์ศาลเจา้ เกส

เฮา้ส ์รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม และรา้นกาแฟน่ารักๆ ใหเ้ลอืกน่ัง

หลายรา้น จุดแวะชมในชุมชนที่น่าสนใจ เช่น บา้นหลวงราชไมตรี 

บา้น 69 ศูนยก์ารเรียนรูร้มิน ้าจันทบูร รา้นไอศกรีมตราจรวด รา้นเจ๊

อี๊ดรมิน ้า (กว๋ยเตีย๋วกัง้) รา้นขายยาโบราณจังกวนอัน เป็นตน้ 

 

หากเดนิขา้มสะพานมาเพยีงนดิเดยีวจะพบกับ อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธนิริมล หรอืโบสถค์าทอลกิจันทบรุี 

ที่ไดช้ือ่ว่า “สวยงามที่สุดในประเทศไทย” เป็นอาสนวหิารประจ ามสิซังโรมันคาทอลกิจันทบุรี ตัง้อยู่บรเิวณรมิคลอง

จันทบุรี ตรงขา้มชุมชนเก่าแก่จันทบูร มีจุดเด่นที่เด่นชัดคอืยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวหิารมีการตกแต่ง

เพดานเป็นทอ้งเรอืไมโ้นอาห ์ชอ่งบานกระจกแบบกอทกิ และกระจกงานกระจกส ีนอกจากนี้ภายในยังมแีมพ่ระทีม่ีความ

ล ้าค่า ซึง่ตกแต่งดว้ยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรอืกว่า 2 หมืน่กะรัต และฐานซึง่หล่อขึน้ดว้ยเงนิบรสิุทธิ ์ประดับองค์

ดว้ยทองค าและพลอยชนดิตา่งๆ อสิะรใหท้า่นเกบ้ภาพความประทับใจ 

 

แวะสักการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ซึง่เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวจันทบุรี มีรูปทรงสวยงาม และ

แปลกตา มกีลิน่อายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศลิปากร โดยตัวอาคารจะออกแบบเป็นรูปหมวกทรงหก

เหลีย่ม มีความสวยงาม และสง่างามเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นที่จดจ าประวัตศิาสตร์ของเมืองจันท์เป็นอย่างมาก ใน

เรือ่งราวประวัตศิาสตรใ์นการกอบกูเ้อกราชของไทยเราน่ันเอง ใครทีม่าจังหวัดจันทบุรมีักจะนยิมมาสักการะศาลสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิมหาราชเพือ่เป็นสริมิงคลในการเดนิทาง ภายในยังม ีศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับศาลสมเด็จ

พระเจา้ตากสนิมหาราช ออกแบบในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนี สวยและงดงามเป็นอยา่งมาก 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 

20.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

12 – 13 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

19 – 20 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

26 – 27 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

03 – 04 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

10 – 11 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

11 – 12 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 3,999 

12 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 3,999 

17 – 18 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

23 – 24 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถตู ้VIP 3,999 

24 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถตู ้VIP 3,999 

31 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 3,999 

07 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

14 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

21 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

28 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 3,999 

05 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 
รถตู ้VIP 3,999 

06 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 
รถตู ้VIP 3,999 

10 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
รถตู ้VIP 3,999 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

26 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 3,999 

30 – 31 ธนัวาคม 2563  
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 4,999 

31 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 4,999 



 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 200 บาท /ทรปิ/ทา่น*** 

** โฮมสเตย ์พกัหอ้งละ่ 4 ทา่น และ 8 ทา่น เทา่น ัน้ ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพ่ักหอ้งละ 4 ท่าน หรอื 8 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  



 
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


