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ซุปตาร.์.มะเงย ละอาว 

กาํหนดเดินทาง พฤศจิกายน - ธนัวาคม ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที�ยง เยน็ 

1 
กรุงเทพฯ - ตน้จามจุรยีกัษ์ - วดัถํ�าเสอื - The Village Farm To Cafe - ไทรโยค

มนัตรา รสีอรท์ - กจิกรรมล่องแพลอยคอ 
- / / 

2 
ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ - เขื�อนวชริาลงกรณ - สงัขละบุร ี- วดัวงักว์เิวการาม(ใหม่) 
- เจดยีพ์ุทธคยา - ล่องเรอืชมเมอืงบาดาล (วดัจมนํ�า) - ตลาดสงัขละบุร ี

/ / - 

3 
ตกับาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานขา้มแม่นํ�าแคว - แกว้ของฝากเมอืง

กาญ - กรุงเทพฯ 
/ / - 
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วนัเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 

(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี�ยว 

(จ่ายเพิ�ม) 

 

จาํนวนที�นั �ง 

08 - 10 พฤศจิกายน 2563 4,988.- 2,000.- 9 

11 - 13 พฤศจิกายน 2563 5,188.- 2,000.- 9 

15 - 17 พฤศจิกายน 2563 5,188.- 2,000.- 9 

18 - 20 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยุดพิเศษ) 5,588.- 2,000.- 9 

22 - 24 พฤศจิกายน 2563 5,188.- 2,000.- 9 

25 - 27 พฤศจิกายน 2563  5,188.- 2,000.- 9 

29 พฤศจิกายน – 01 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

02 – 04 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 5,588.- 2,000.- 9 

13 – 15 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

16 – 18 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

20 – 22 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

23 – 25 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 

27 – 29 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 
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วนัแรก     ปั �มนํ�ามนัปตท.วิภาวดี จ.กรงุเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียกัษ ์– วดัถํ�าเสือ 
The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมนัตรา รีสอรท์ - กิจกรรมล่องแพและกระโดดนํ�าลอยคอ 

06.00 น. พรอ้มกนัที�จุดนดัพบ ณ ปั �ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าที�ทาง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ�นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื�อเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เนื�องจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ�น  

07.00 น. นําท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่าง
ทางให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้า
หอ้งนํ�าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (7 ท่าน
ขึ�นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 
นําท่านชมหนึ� ง ในแลนด์มาร์ค  สําคัญทาง
ธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรี
ยกัษ์ อายุกว่า ��� ปี ที�มลีําต้นกวา้งถงึ �� คน
โอบ ด้วยขนาดที�ใหญ่โตนี�ทําให้กิ�งก้านสาขา
แยกออกไปปกคลุมทั �วพื�นที� ใหค้วามร่มเยน็แก่
ผู้มาเยี�ยมชม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกับ
มรดกสําคัญทางธรรมชาติแห่งนี� จากนั �นนํา
ท่านเดนิทางสู่ วดัถํ�าเสือ ที�มพีระพุทธรูปปาง
ประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพอ่ชนิประทานพร 
ประดษิฐานอยู่ด้านบนของภูเขา ท่านสามารถ
ขึ�นชมได้สองทางคือ เดินขึ�นบันได ��� ขั �น 
หรือใช้บริการ รถรางโดยสาร (ไม่รวมค่า
รถราง สําหรบัชาวไทย �� บาท/ท่าน และ
ชาวต่างชาติ �� บาท/ท่าน) 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น (มื�อที� �) 

นําท่านแวะเชค็อนิสถานที�ท่องเที�ยวสุดชวิ ที�เป็นที�นิยม
ในยุคปัจจุบัน กับคาเฟ่ชื�อดัง The Village Farm to 
Cafe' สมัผสับรรยากาศเยน็ๆรมิเขา อสิระใหท้่านเลอืก
ซื�อเครื�องดื�มและถ่ายรูปเชค็อนิ ตามอธัยาศยั (ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื�องดื�ม) 

15.30 น. นําท่านเช็คอินเข้าสู่ที�พัก ไทรโยค มนัตรา รีสอร์ท       
รสีอรท์ทา่มกลางธรรมชาต ิสายนํ�าและขนุเขา ในโซนหอ้งพกัแพรมินํ�า ใหท้่านไดป้ระสบการณ์การ
พกัผ่อนอย่างใกลช้ดิตดิธรรมชาตบินพื�นที�ของแม่นํ�าแควน้อย 

17.00 น. ท่านสามารถเขา้ร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใชเ้วลาประมาณ � ชั �วโมง) โดยการล่องแพสวน
กระแสนํ�าขึ�นไปยงัจุดปล่อยตวั ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพโดยรอบของแม่นํ�าแคว
น้อย ที�เตม็ไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีวของผนืป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตวั ท่านสามารถสวมเสื�อชู
ชพี ลงเล่นนํ�าได้ตามอทัธยาศยั เพื�อลอยนํ�ากลบัมายงัรสีอร์ทที�พกั ระหว่างทํากจิกรรมมทีีมงาน
ค่อยดแูลความปลอดภยัของท่านตั �งแต่ตน้จนจบกจิกรรม 

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มื�อที� �) 

 อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัที�สอง      ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ - เขื�อนวชิราลงกรณ - สงัขละบุรี - วดัวงักวิ์เวการาม(ใหม่) - เจดีย์
พทุธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วดัจมนํ�า) - ตลาดสงัขละบุรี 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มื�อที� �) 
09.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู ่เขื�อนวชิราลงกรณ เรยีกอกีชื�อหนึ�งว่าเขื�อนเขาแหลม เป็นเขื�อนหนิถมแห่ง

แรกของประเทศไทยที�ดาดผวิหน้าด้วยคอนกรตีเสรมิเหล็กสูง �� เมตร สนัเขื�อนกว้าง �� เมตร 
ยาว �,��� เมตร กั �นลํานํ�าแควน้อย เป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ�าเอนกประสงค ์อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
ทวิทศัน์บนสนัเขื�อนที�สวยงาม 

 นําท่านเดินทางสู่ สงัขละบุรี อําเภอหนึ�งในจงัหวดักาญจนบุรีที�มอีนาเขตติดชายแดนประเทศ
เพื�อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที�นี� เป็นชาวมอญ นําท่านสมัผสัวิถีชีวิตของชาวมอญแบบ
ใกลช้ดิในดนิแดนแห่งมนตเ์สน่หท์ี�เรยีบงา่ยแห่งนี� 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น (มื�อที� �) 
 นําท่านชม วดัวงัก์วิเวการาม(ใหม่) หรอืที�เรยีกกนัโดยทั �วไปว่า "วดัหลวงพ่ออุตตมะ" ที�เปรยีบ

ดั �งศูนยร์วมจติใจของผู้คนหลายเชื�อชาต ิโดยเฉพาะสําหรบัชาวไทยเชื�อสายมอญ ที�เปรยีบหลวง
พ่ออุตตมะเป็นดงัศูนย์รวมความเชื�อและความศรทัธาทั �งหมดของชาวมอญ และบรเิวณใกล้กนั   
นําท่านชม เจดีย์พุทธคยา ที�บนยอดเจดีย์ประดบัด้วยฉัตรทองคําหนัก ��� บาท  และเป็นที�
ประดิษฐานพระบรมสารีรกิธาตุที�หลวงพ่ออุตตมะอญัเชิญมาจากประเทศศรลีงักา เจดีย์แห่งนี�
เกิดขึ�นจากความตั �งใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที�ต้องการจําลองเจดีย์พุทธคยา สถานที�ตรสัรู้ของ
พระพุทธเจ้าในประเทศอนิเดยี มาจําลองไว้เป็นศูนย์กลางที�ยดึเหนี�ยวจิตใจสําหรบัชาวพุทธใน
พื�นที�แห่งนี� จากนั �นนําท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วดัจมนํ�า) ในอดตีเป็นวดัวงัก์วเิว
การาม (เก่า) ที�หลวงพอ่อุตตมะและชาวบา้นไดร้่วมกนัสรา้งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. ���� ต่อมาในปี ���� 
มกีารก่อสร้างเขื�อนเขาแหลมทําให้นํ�าท่วมตวัอําเภอสงัขละบุรเีก่ารวมทั �งวดัแห่งนี�ด้วย ทําให้ใน
ปัจจุบนัพื�นที�บรเิวณนี�จมอยู่ใต้นํ�า ในช่วงฤดแูลง้เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม นํ�าจะลดจนตวัโบสถโ์ผล่
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พน้นํ�าทั �งหมด สามารถขึ�นไปเดนิเที�ยวชมโบสถไ์ด ้นําท่านล่องเรอืชมบรรยากาศสองรมิฝั �งแม่นํ�าที�
เรยีกว่า สามประสบ ซึ�งเป็นจุดที�แม่นํ�าสามสาย คอื แม่นํ�าซองกาเลยี แม่นํ�าบคีลี� และแม่นํ�ารนัต ี
ไหลมาบรรจบกนั ทาํใหส้ถานที�นี�กลายเป็นแหล่งท่องเที�ยว Unseen Thailand ในชื�อ เมืองบาดาล 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดเยน็สงัขละบุรี ที�ชาวบ้านในชุมชมใช้เป็นจุดศูนย์รวมในการค้าขาย
สนิคา้หรอือาหารในยามเยน็ ที�นี�มอีาหารพื�นเมอืงของไทย ชาวมอญ หรอืพม่า ใหท้่านเลอืกทาน
อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ขนมจนีหยวกกลว้ยมอญ หมูจุ่มพม่า กล็ว้นแต่เป็นของขึ�นชื�อที�น่า
ลิ�มลอง หรอื อาหารไทยทั �วไปกห็าทานไดไ้ม่ยากนกั  

ที�พกั โรงแรมที�พกั สงัขระ ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า  
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย � วนัก่อนวนัเดินทาง) 

  

วนัที�สาม      ตกับาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่นํ�าแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ 
กรงุเทพฯ  

05.00 น. นําท่านเตรยีมพร้อมเข้าร่วมประเพณี ตกั
บาตรชาวมอญ ที�บริเวณ สะพานมอญ 
สะพานไม้ที�ยาวที�สุดในประเทศไทย มี
ความยาวถงึ ��� เมตร สรา้งขึ�นเพื�อใชข้า้ม
แม่นํ� าซองกาเลีย และเป็นทางเชื�อมการ
สัญจรระหว่ า ง  มอญ-สังขละ  สัมผัส
บรรยากาศยามเชา้ที�เยน็สบาย หลงัการตกั
บาตรอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั  
(ค่าใช้จ่ายชุดตกับาตรและการเช่าชุดพื�นเมืองไม่รวมอยู่ในค่าบริการทวัร ์ท่านที�ประสงค์
เข้าร่วมตกับาตรสามารถแจ้งความประสงค์กบัไกด์ผู้ดูแลกรุ๊ปทวัร์ให้จดัเตรียมไว้ให้ได้ 
โดยมค่ีาใช้จ่ายประมาณชุดละ ���บาท ) 
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07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที�พกั (มื�อที� �) 
 นําท่านเดนิทางออกจาก อําเภอสงัขละบุร ีสู่อําเภอเมอืงกาญจนบุร ีซึ�งเป็นจุดที�แม่นํ�าสําคญัสอง
สาย ไดแ้ก่ แม่นํ�าแควใหญ่ (แม่นํ�าศรสีวสัดิ �) และแม่นํ�าแควน้อย (แม่นํ�าไทรโยค) ไหลมาบรรจบกนั
เป็นแม่นํ�าแม่กลอง ซึ�งถอืว่าเป็นแม่นํ�าสาํคญัสายหนึ�งในภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น (มื�อที� �) 
บ่าย นําท่านชม สะพานข้ามแม่นํ�าแคว เป็นสถานที�ทางประวัติศาสตร์ที�สําคัญ สร้างขึ�นสมัย

สงครามโลกครั �งที� � โดยกองทพัญี�ปุ่ นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสมัพนัธมติร ได้แก่ ทหารองักฤษ 
อเมรกินั ออสเตรเลยี ฮอลนัดา และนิวซีแลนด์ประมาณ ��,��� คน สมทบด้วยกรรมกรชาวจีน 
ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า และอนิเดยี อกีจํานวนมาก มาก่อสรา้งทางรถไฟสายยุทธศาสตร ์เพื�อ
เป็นเสน้ทางผ่านไปสูป่ระเทศพม่า 

 นําท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ รา้นขายของฝากขนาดใหญ่ที�เต็มไปดว้ย ของ
ฝาก ขนมหวาน อาหารแห้ง และอื�นๆ อีกมากมาย โดยของขึ�นชื�อของร้าน คอืขนมไทยอย่าง
ทองมว้น ที�มรีสชาตติ่างๆใหเ้ลอืกซื�อเลอืกฝากมากมาย 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะ
เขา้หอ้งนํ�าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

17.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เปลี�ยนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเนื�องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื�อโควิด-�� ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชื�อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทําประกนัการเดนิทาง กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
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อตัราค่าบริการนี�รวม  

 ค่ารถตูป้รบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
 ที�พกัตามที�ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารนํ�าดื�ม  วนัละ � ขวด/ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ  
 มคัคุเทศกนํ์าเที�ยวตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี�ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยว วงเงนิประกนัท่านละ ���,��� บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจําตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเที�ยว วงเงนิประกนัท่านละ �,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์  

 ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 %  
 
อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ของชาวต่างชาตทิี�เพิ�มเตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ ��� บาท/ทรปิ (ชาํระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ � ปี) 
× ชาวต่างชาต ิชาํระเพิ�มท่านละ ��� บาท 
× ค่าอาหารสาํหรบัท่านที�ทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

 

เงื�อนไขการจอง 

มดัจาํท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นที�เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย �� วนั (การไม่
ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื�อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั �งแต่ �� วนัขึ�นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ��-�� วนั ยดึเงนิ ��% จากยอดที�ลูกคา้ชําระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ(ถ้าม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า ��วนั ขอสงวนสทิธิ �ยดึเงนิเตม็จํานวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจาํรา้นอาหาร และค่าใชจ้่ายจาํเป็นอื�นๆ 
 

หมายเหตุ :  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะเลื�อนการเดินทางกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า � ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธิ�  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�
โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เมื�อท่านตกลงชําระเงินค่าทัวร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  
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- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผู้จดั นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จดักาํกบัเท่านั�น 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ
ให้เวลาในการท่องเที�ยวแต่ละสถานที�น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั �งที�ต้อง
เร่งรีบ เพื�อให้ได้ท่องเที�ยวตามโปรแกรม 

- เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ�  ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย � หรือ � วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีที�โปรแกรมมีที�พัก ทางบริษัทจะจดัที�นอนเป็นลักษณะ � เตียงหรือ � เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระ
ค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

 

 

** เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไข

ข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 

 
 


