
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนัทบรีุ หมู่บ้านไร้แผน่ดิน  2 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์..จนัทฮิ์ยาววว 

ก าหนดเดินทาง ธนัวาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอแบรนเนอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ป ัม๊น ้ำมนั ปตท.วภิำวด ี– จ.จนัทบุร ี– หมู่บำ้นไรแ้ผ่นดนิ – กจิกรรมแพเปียก 

ดเูหยีย่ว - ทีพ่กั 
- / / 

2 Sky View cafe AT เกำะเปรดิ – ชุมชนรมิน ้ำจนัทบรู – โบสถค์ำทอลกิ –  
วดัปำกน ้ำแขมหนู - จุดชมววิเนินนำงพญำ – กรุงเทพฯ 

/ - - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีพกัเด่ียวและราคาเดก็) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

04 – 05 ธนัวาคม 2563 3,988.- 9 

06 – 07 ธนัวาคม 2563  3,988.- 9 

13 – 14 ธนัวาคม 2563 3,988.- 9 

20 – 21 ธนัวาคม 2563 3,988.- 9 

25 – 26 ธนัวาคม 2563  3,988.- 9 

27 – 28 ธนัวาคม 2563 3,988.- 9 

30 – 31 ธนัวาคม 2563  3,988.- 9 

31 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 วนัปีใหม่ 4,288.- 9 

01 – 02 มกราคม 2564  วนัปีใหม่ 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วนัแรก   กรงุเทพฯ ปัม๊น ้ามนั ปตท.วิภาวดี – จ.จนัทบรุี – หมู่บ้านไร้แผ่นดิน – กิจกรรมแพเปียก  

24 – 25 มกราคม 2564 3,988.- 9 

30 – 31 มกราคม 2564 3,988.- 9 

31 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

06 – 07  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

07 – 08  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

13 – 14  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

14 – 15  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

20 – 21  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

21 – 22  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

27 – 28  กมุภาพนัธ ์2564 3,988.- 9 

28 กมุภาพนัธ ์– 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดเูหย่ียว 
05.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจำ้หน้ำทีท่ำง

บรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ก่อนขึน้รถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

06.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จ.จนัทบุรี ระยะทำงประมำณ 270 กม. ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 4-5 ชม. 
ระหวำ่งทำงใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั และแวะเขำ้หอ้งน ้ำตำมควำมเหมำะสมของเสน้ทำง  
( 8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 เดนิทำงถงึ จ.จนัทบรุี  แวะจุดพกัรถท ำธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย   
11.00 น. ถงึท่ำเทยีบเรอืขลุง น ำท่ำนนัง่เรอืไป หมู่บำ้นไรแ้ผน่ดนิ ระหวำ่งนัง่เรอืชมบรรยำกำศธรรมชำตปิำ่

ชำยเลน และฟำรม์หอย  ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ี
พำท่ำนหลกีหนีควำมวุน่วำยไปพกักำยที ่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ชื่นชมธรรมชำต ิ สมัผสัวถิชีวีติ
ชำวบำ้น และทำนอำหำรทะเลสดๆ ไม่อัน้ไดท้ีน่ี่ "บ้านทะเลดาว โฮมสเตย ์จนัทบรุ"ี   และยงัมี
หมู่บำ้นชำวประมงเก่ำแก่สำมำรถเดนิจำกทีพ่กั เทีย่วชมวถิชีวีติหมู่บำ้นไรแ้ผ่นดนิ ชุมชนเก่ำแก่
กวำ่รอ้ยปี 

12.30 น.   บริการอาหารกลางวนั ทะเลพื้นบ้าน  มือ้ท่ี 1 
ระหวำ่งรอพกั ตัง้แต่13.30-15.00น. ท่ำนสำมำรถเดนิเทีย่วหมู่บำ้นไรแ้ผน่ดนิ ชมวดัทีม่ตีน้โกงกำง
อำย1ุ00กวำ่ปี  พพิธิภณัทข์องเก่ำ อำย1ุ00กวำ่ปี  ฉโนดทีด่นิรชักำลที5่  รอยประทบัผ่ำพระหตัถ์
รชักำลที5่ และชมวถิชีวีติชำวบำ้นบำงชนั 

16.00 น. มำร่วมสนุกสนำนกบักจิกรรมของโฮมสเตย ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพเปียก เป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์องบำ้นทะเลดำว ทีจ่ะมอียำ่งอื่น พำทุกท่ำนสนุกสุดมนัสต์ลอดทรปิ 
ใชเ้วลำกำรเดนิทำงประมำณ 2 ชม.   ซึง่ในทรปิแพเปียกยงัมกีจิกรรมอื่นทีน่่ำสนใจอกี เช่น ชมฝงู
เหยีย่วแดง  ทะเลแหวกบำงชนั   และพำยเรอืคำยคั  

    
18.30    บริการอาหารเยน็ ซีฟู๊ ดบฟุเฟ่ต ์พร้อมเบียรส์ดไม่อัน้ มือ้ท่ี 2 
  (เบียรส์ดฟรีระหว่าง 18.00 น.- 20.00 น.) 
ท่ีพกั บ้านทะเลดาว โฮมสเตย ์จนัทบรุี หรือเทียบเท่า ( มหีอ้งส ำหรบั 2 ท่ำน , 4 ท่ำน , 6 ท่ำน) 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง   Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชุมชนริมน ้าจนัทบรู – โบสถค์าทอลิก – วดัปากน ้าแขมหนู 
จดุชมวิวเนินนางพญา – ร้านของฝากบ้านเพ – กรงุเทพฯ 

06.30 น.  ร่วมท าบญุตกับาตรพระ (โฮมสเตย ์มีชุดท าบญุจ าหน่าย ชุดละ 50 บาท) 
07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูข้าวต้มทะเล มือ้ท่ี 3 

ช่วงเชำ้พำท่ำนไปนัง่ฟงัเสยีงคลื่น ณ   Sky View cafe AT เกาะเปริด ตัง้อยูท่ ี ่ต ำบลเกำะเปรดิ ตวั
รำ้นตกแต่งสไตลล์อฟตป์นูเปลอืย และมกีระจกรอบดำ้น ดโูปร่งและโลง่สำมำรถชมววิธรรมชำตไิด้
แบบพำโนรำมำ คำเฟจ่ะแบ่งออกเป็น 2 โซน คอื โซนดำ้นนอกจะสมัผสักบับรรยำกำศรมิผำและววิ
ทะเลสวยๆ ฟงัเสยีงคลื่นซดัโขดหนิเพลนิๆ  อกีโซนดำ้นในเหมำะส ำหรบัใครทีต่อ้งกำรนัง่เงยีบใน
หอ้งแอรเ์ยน็ๆ พรอ้มชมววิรมิหน้ำผำจำกดำ้นในรำ้น   และทีพ่ลำดไมไ่ดเ้ลยส ำหรบัใครทีม่ำที ่Sky 
View cafe คอื มุมบนัไดปนูทีท่อดยำวลงไปถงึทะเลดำ้นล่ำง   พรอ้มลงรปูอวดเพื่อนๆในโซเชยีล
ไปเลยยย  

 
เท่ียง    อิสระอาหารกลางวนั ณ ชุมชนริมน ้าจนัทบรู 

ใหทุ้กท่ำนเดนิเล่นตำมอธัยำศยัที ่ชุมชนริมน ้าจนัทบรู ตัง้อยูร่มิแม่น ้ำจนัทบุร ีแต่เดมิเรยีกกนัว่ำ 
“บำ้นลุ่ม” ยำ่นชุมชนนี้มบีำ้นเรอืนเก่ำแก่ หลำยแบบทัง้บำ้นรมิน ้ำแบบไทย ตกึสถำปตัยกรรมแบบ
ยุโรป ผสมกบัจีน  มีจุดเริ่มต้นจำกเชิงสะพำนวดัจนัทร์ ยำวไปตลอดจนถึงชุมชนตลำดล่ำง 
ประกอบด้วยที่พกัอำศยั ร้ำนค้ำชุมชน พพิธิภณัฑ์ ศำลเจ้ำ เกสเฮ้ำส ์รวมถึงร้ำนอำหำร ร้ำนขนม 
และร้ำนกำแฟน่ำรกัๆ ให้เลอืกนัง่หลำยร้ำน   จุดแวะชมในชุมชนที่น่ำสนใจ เช่น บ้ำนหลวงรำช



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมตร,ี บ้ำน 69 ศูนยก์ำรเรยีนรูร้มิน ้ำจนัทบูร, ร้ำนไอศกรมีตรำจรวด, ร้ำนเจ๊อี๊ดรมิน ้ำ (ก๋วยเตีย๋ว
กัง้), ร้ำนขำยยำโบรำณจงักวนอนั   และหำกเดนิขำ้มสะพำนนิรมลกจ็ะเจอกบั โบสถ์คาทอลิก
จนัทบรุี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิง่ก่อสร้ำงเก่ำแก่อำยุ 100 กว่ำปี
ของชุมชนรมิน ้ำจนัทบรู ทีอ่ยูใ่นสภำพสมบรูณ์ทีสุ่ด  สำมำรถถ่ำยรปูรอบๆ ตวัโบสถ์ไดต้ลอดเวลำ 
(การเขา้ไปชมดา้นในจะชมไดเ้ฉพาะวนัจนัทร์ – เสาร ์เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. สว่น
วนัอาทติย์จะมกีารเขา้โบสถ์ของชาวครสิต์คาทอลกิ และดา้นหน้าเวทจีะเป็นพื้นทีห่วงหา้ม หา้มขึน้ไป) 
หลงัจำกเดนิเล่นชุมชนรมิน ้ำเสรจ็แล้ว จะน ำท่ำนไป วดัปากน ้าแขมหนู อ ำเภอท่ำใหม่  จุดเด่น
ของวดันี้คอื โบสถเ์ซรามกิสนี ้าเงนิ สสีนัโดดเด่นที ่เป็นแลนดม์ำรค์แห่งใหม่ทีส่ำมำรถถ่ำยภำพสุด
ชคิของจนัทบุร ี ทีง่ดงำมวจิติรตระกำรตำด้วยลวดลำยพืน้โบสถ์สนี ้ำเงนิตดักบัพืน้สขีำว  โดยดำ้น
ในเฉพำะประตูโบสถ์ไม้ ทัง้ 4 บำน มกีำรแกะสลกัภำพนูนต ่ำ เกี่ยวกบัพุทธประวตัพิระพุทธเจ้ำ 
ด้ำนนอกบำนประตูและหน้ำต่ำง มีกำรลงลำยมุข ภำพเทพทวำรบำล ส่วนพื้นผนังด้ำนในพระ
อุโบสถ มกีำรประดบัภำพลงสใีนพื้นเซรำมกิเกี่ยวกบัวรรณคดชีำดก และพระมหำชนกอีกด้วย  
ด้วยควำมงำมของโบสถ์นี้จงึท ำให้มีนักท่องเที่ยวเขำ้มำเยี่ยมชมควำมงำม  และแชะภำพอวด
โซเซยีลกนัอยำ่งไม่ขำดสำย   
จะน ำท่ำนไปเกบ็ววิทะเลพร้อมถนนสำยโรแมนตกิที่ทุกคนต้องหลงรกั  จดุชมวิวเนินนางพญา 
อยูบ่นเสน้ทำงถนนเฉลมิบรูพำชลทติ ทีต่ ัง้อยูบ่นเนินรมิทะเลใกลก้บัหำดคุง้วมิำน และปำกอ่ำวคุ้ง
กระเบน   สำมำรถมองเหน็ววิทะเลกบัถนนทีค่ดเคีย้วสวยงำม ซึง่เป็นจุดชมววิทีข่ ึน้ชื่อของจนัทบุรี 
ทัง้ถนนเลยีบชำยทะเลที่ทอดยำวไ ปจนถึงหำดคุง้วมิำน อ่ำวคุ้งกระเบนที่เวิง้วำ้งกวำ้งใหญ่ และ
แหลมเสดจ็ทีอ่ยูฝ่ ัง่ตรงขำ้มตรงบรเิวณปำกอ่ำว      

ก่อนเดนิทำงกลบั พำท่ำนแวะซือ้ของฝำกที ่ร้านของฝาก แหล่งรวมอำหำรทะเลแปรรปูทุกรปูแบบ 
ทุกชนิด ผลไมแ้ปรรปู ไม่วำ่จะเป็นทุเรยีน ของฝำกขึน้ชือ่ กรอบ หอม อร่อย ไมเ่หมน็หนื ปลำหมกึ
แหง้ ปลำอนิทรยี ์เป็นตน้ 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระยะทำงประมำณ 250 กม. ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 3.30 ชม. ระหว่ำงทำงให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั และแวะเข้ำห้องน ้ำตำมควำม
เหมำะสมของเสน้ทำง 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทำง 
 ฉีดพ่นฆ่ำเชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพกั 
 กำรจดัโต๊ะอำหำรเป็นไปตำมนโยบำยของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ ำหรบักำรท ำประกนักำรเดนิทำง กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรุณำ
แจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชำชน: จะตอ้งไม่หมดอำยุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ผา้เชด็ตวั สบู่ ยาสฟีนั แปรงสฟีนั 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

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

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร ัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

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

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

** เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 


