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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 

1 
กรงุเทพฯ - ตน้จามจรุยีกัษ์ - วดัถ ้าเสอื - The Village Farm To Cafe - ไทรโยค
มนัตรา รสีอรท์ - กจิกรรมล่องแพลอยคอ 

- / / 

2 
ไทรโยค มนัตรา รสีอรท์ - เขือ่นวชริาลงกรณ - สงัขละบุร ี – สะพานมอญ - 
ล่องเรอืชมเมอืงบาดาล (วดัจมน ้า) - ตลาดสงัขละบุร ี

/ / - 

3 
ตกับาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานขา้มแม่น ้าแคว - แกว้ของฝากเมอืง
กาญ - กรงุเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

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 (วนัหยดุพิเศษ) 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 
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วนัแรก     ปัม๊น ้ามนัปตท.วิภาวดี จ.กรงุเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจรุียกัษ์ – วดัถ า้เสือ 
The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมนัตรา รีสอรท์ - กิจกรรมล่องแพและกระโดดน ้าลอยคอ 

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

07.00 น. น าท่านออกเดนิทาง สู่  จ.กาญจนบุรี ระหว่าง
ทางให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้า
หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (7 ท่าน
ขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 
น าท่านชมหนึ่ ง ในแลนด์มาร์ค  ส าคัญทาง
ธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรี
ยกัษ์ อายุกว่า 100 ปี ทีม่ลี าต้นกว้างถงึ 10 คน
โอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ท าให้กิ่งก้านสาขา
แยกออกไปปกคลุมทัว่พืน้ที ่ใหค้วามร่มเยน็แก่
ผู้มาเยี่ยมชม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกับ
มรดกส าคัญทางธรรมชาติแห่งนี้  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ วดัถ า้เสือ ที่มพีระพุทธรูปปาง
ประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชนิประทานพร 
ประดษิฐานอยู่ด้านบนของภูเขา ท่านสามารถ
ขึ้นชมได้สองทางคือ เดินขึ้นบันได 157 ขัน้ 
หรอืใช้บรกิาร รถรางโดยสาร (ไม่รวมค่า
รถราง ส าหรบัชาวไทย 10 บาท/ท่าน และ
ชาวต่างชาติ 20 บาท/ท่าน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 1) 
น าท่านแวะเชค็อนิสถานทีท่่องเทีย่วสุดชวิ ทีเ่ป็นทีน่ิยม
ในยุคปัจจุบนั กบัคาเฟ่ชื่อดงั The Village Farm to 
Cafe' สมัผสับรรยากาศเยน็ๆรมิเขา อสิระใหท้่านเลอืก
ซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอนิ ตามอธัยาศยั (ไม่รวม
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

15.30 น. น าท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก  ไทรโยค มนัตรา รีสอร์ท       
รสีอรท์ท่ามกลางธรรมชาต ิสายน ้าและขนุเขา ในโซนหอ้งพกัแพรมิน ้า ใหท้่านไดป้ระสบการณ์การ
พกัผ่อนอยา่งใกลช้ดิตดิธรรมชาตบินพืน้ทีข่องแมน่ ้าแควน้อย 

17.00 น. ท่านสามารถเขา้รว่ม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) โดยการล่องแพสวน
กระแสน ้าขึน้ไปยงัจุดปล่อยตวั ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพโดยรอบของแม่น ้าแคว
น้อย ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีวของผนืป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตวั ท่านสามารถสวมเสือ้ชู

27 – 29 ธนัวาคม 2563 5,188.- 2,000.- 9 
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ชพี ลงเล่นน ้าได้ตามอทัธยาศยั เพื่อลอยน ้ากลบัมายงัรสีอร์ทที่พกั ระหว่างท ากจิกรรมมทีมีงาน
ค่อยดแูลความปลอดภยัของท่านตัง้แต่ตน้จนจบกจิกรรม 

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี 2) 
 อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ีสอง      ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ - เข่ือนวชิราลงกรณ - สงัขละบรุี - วดัวงักวิ์เวการาม(ใหม่) - เจดีย์
พทุธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วดัจมน ้า) - ตลาดสงัขละบรุี 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี 3) 
09.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เข่ือนวชิราลงกรณ เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่าเขือ่นเขาแหลม เป็นเขื่อนหนิถมแห่ง

แรกของประเทศไทยทีด่าดผวิหน้าด้วยคอนกรตีเสรมิเหลก็สูง 92 เมตร สนัเขื่อนกว้าง 10 เมตร 
ยาว 1,019 เมตร กัน้ล าน ้าแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าเอนกประสงค ์อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
ทวิทศัน์บนสนัเขือ่นทีส่วยงาม 

 น าท่านเดินทางสู่ สงัขละบุรี อ าเภอหนึ่งในจงัหวดักาญจนบุรทีี่มอีนาเขตติดชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที่นี้ เป็นชาวมอญ น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตของชาวมอญแบบ
ใกลช้ดิในดนิแดนแห่งมนตเ์สน่หท์ีเ่รยีบงา่ยแห่งนี้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 4) 
 น าท่านชม วดัวงักวิ์เวการาม(ใหม่) หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า "วดัหลวงพ่ออุตตมะ" ทีเ่ปรยีบ

ดัง่ศูนยร์วมจติใจของผู้คนหลายเชื้อชาต ิโดยเฉพาะส าหรบัชาวไทยเชื้อสายมอญ ทีเ่ปรยีบหลวง
พ่ออุตตมะเป็นดงัศูนยร์วมความเชื่อและความศรทัธาทัง้หมดของชาวมอญ และบรเิวณใกล้กนั   
น าท่านชม เจดีย์พุทธคยา ที่บนยอดเจดีย์ประดบัด้วยฉัตรทองค าหนัก 400 บาท  และเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะอญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักา เจดยี์แห่งนี้
เกิดขึน้จากความตัง้ใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที่ต้องการจ าลองเจดยีพ์ุทธคยา สถานที่ตรสัรู้ของ
พระพุทธเจ้าในประเทศอนิเดยี มาจ าลองไว้เป็นศูนย์กลางที่ยดึเหนี่ยวจติใจส าหรบัชาวพุทธใน
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พืน้ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วดัจมน ้า) ในอดตีเป็นวดัวงัก์วเิว
การาม (เก่า) ทีห่ลวงพ่ออุตตมะและชาวบา้นไดร้่วมกนัสรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมาในปี 2527 
มกีารก่อสรา้งเขื่อนเขาแหลมท าให้น ้าท่วมตวัอ าเภอสงัขละบุรเีก่ารวมทัง้วดัแห่งนี้ด้วย  ท าให้ใน
ปัจจบุนัพืน้ทีบ่รเิวณนี้จมอยูใ่ตน้ ้า ในช่วงฤดแูลง้เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม น ้าจะลดจนตวัโบสถ์โผล่
พน้น ้าทัง้หมด สามารถขึน้ไปเดนิเทีย่วชมโบสถไ์ด ้น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศสองรมิฝัง่แม่น ้าที่
เรยีกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น ้าสามสาย คอื แม่น ้าซองกาเลยี แม่น ้าบคีลี่ และแม่น ้ารนัต ี
ไหลมาบรรจบกนั ท าให้สถานที่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ เมือง
บาดาล 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดเยน็สงัขละบุรี ท่ีชาวบ้านในชุมชมใช้เป็นจุดศูนยร์วมในการค้าขาย
สนิคา้หรอือาหารในยามเยน็ ทีน่ี่มอีาหารพืน้เมอืงของไทย ชาวมอญ หรอืพม่า ให้ท่านเลอืกทาน
อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ขนมจนีหยวกกล้วยมอญ หมจูุ่มพม่า ก็ล้วนแต่เป็นของขึน้ชื่อที่น่า
ลิม้ลอง หรอื อาหารไทยทัว่ไปกห็าทานไดไ้มย่ากนกั  

ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั สงัขระ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

  
วนัท่ีสาม      ตกับาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น ้าแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ 

กรงุเทพฯ  
05.00 น. น าท่านเตรยีมพร้อมเข้าร่วมประเพณี ตัก

บาตรชาวมอญ ที่บริเวณ สะพานมอญ 
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มี
ความยาวถึง 850 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้
ข้ามแม่น ้ าซองกาเลีย และเป็นทางเชื่อม
การสัญจรระหว่าง มอญ -สังขละ สัมผัส
บรรยากาศยามเชา้ทีเ่ยน็สบาย หลงัการตกั
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บาตรอสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
(ค่าใช้จ่ายชุดตกับาตรและการเช่าชุดพื้นเมืองไม่รวมอยู่ในค่าบริการทวัร ์ท่านท่ีประสงค์
เข้าร่วมตกับาตรสามารถแจ้งความประสงค์กบัไกด์ผู้ดูแลกรุป๊ทวัรใ์ห้จดัเตรียมไว้ให้ได้ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณชุดละ 100บาท ) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 5) 
 น าท่านเดนิทางออกจาก อ าเภอสงัขละบุร ีสู่อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีซึ่งเป็นจุดที่แม่น ้าส าคญัสอง
สาย ไดแ้ก่ แมน่ ้าแควใหญ่ (แมน่ ้าศรสีวสัดิ)์ และแมน่ ้าแควน้อย (แมน่ ้าไทรโยค) ไหลมาบรรจบกนั
เป็นแมน่ ้าแมก่ลอง ซึง่ถอืว่าเป็นแมน่ ้าส าคญัสายหน่ึงในภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 6) 
บ่าย น าท่านชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ สร้างขึ้นสมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทพัญี่ปุ่ นได้เกณฑเ์ชลยศึกฝ่ายสมัพนัธมติร ได้แก่ ทหารองักฤษ 
อเมรกินั ออสเตรเลยี ฮอลนัดา และนิวซแีลนด์ประมาณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชาวจนี 
ญวน ชวา มลาย ูไทย พมา่ และอนิเดยี อกีจ านวนมาก มาก่อสรา้งทางรถไฟสายยุทธศาสตร ์เพื่อ
เป็นเสน้ทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า 

 น าท่านแวะรา้นของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ รา้นขายของฝากขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปด้วย ของ
ฝาก ขนมหวาน อาหารแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยของขึ้นชื่อของร้าน คอืขนมไทยอย่าง
ทองมว้น ทีม่รีสชาตต่ิางๆใหเ้ลอืกซือ้เลอืกฝากมากมาย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะ
เขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

17.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) กรุณา
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 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

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

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

 
เง่ือนไขการจอง 

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

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  
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- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
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
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 
 


