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LICENCE NO 11 /10370 

 กาญจนบุรี 3 วนั 2 คืน 
ซุปตาร.์.ปารต้ี์เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ 

ก าหนดเดินทาง ธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 



 

 

 

วนัแรก     จ.กรงุเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ. กาญจนบุร ี–  
 ต้นจามจรุียกัษ์ – วดัถ า้เสือ – The Village Farm To Cafe – ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ –  
 กิจกรรมล่องแพลอยคอ 
06.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง

บรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

07.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทาง  บริการอาหารว่าง Box set (มื้อท่ี 1) 
จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
น ำท่ำนชมหนึ่งในแลนด์มำรค์ส ำคญัทำงธรรมชำตขิองกำญจนบุร ี ต้นจามจุรียกัษ์ อำยุกว่ำ 100 
ปี ที่มลี ำต้นกว้ำงถงึ 10 คนโอบ ด้วยขนำดที่ใหญ่โตนี้ท ำให้กิง่ก้ำนสำขำแยกออกไปปกคลุมทัว่
พื้นที่ ให้ควำมร่มเยน็แก่ผู้มำเยี่ยมชม อสิระให้ท่ำนถ่ำยรูปเชค็อินกบัมรดกส ำคญัทำงธรรมชำติ
แห่งนี้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัถ า้เสือ ทีม่พีระพุทธรปูปำงประทำนพรขนำดใหญ่ หลวงพอ่ชนิ
ประทำนพร ประดษิฐำนอยู่ดำ้นบนของภูเขำ ท่ำนสำมำรถขึน้ชมไดส้องทำงคอื เดนิขึน้บนัได 157 
ขัน้ หรือใช้บริกำร รถรำงโดยสำร (ไม่รวมค่ารถราง ส าหรบัชาวไทย 10 บาท/ท่าน และ
ชาวต่างชาติ 20 บาท/ท่าน)  
 
 
 
 

 

1 
กรุงเทพฯ - ตน้จามจุรยีกัษ์ - วดัถ ้าเสอื - The Village Farm To Cafe - ทีพ่กั - 
กจิกรรมล่องแพลอยคอ 

/ / / 

2 
ทีพ่กั – เขือ่นวชริาลงกรณ์ – สงัขละบุร ี– สะพานมอญ – ล่องเรอืหางยาว 
ชมเมอืงบาดาล – ทีพ่กั 

/ / / 

3 
ที่พกั – วดัถ ้าพุหว้า - สะพานข้ามแม่น ้าแคว - ร้านแก้วของฝากเมืองกาญ - 
กรุงเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

29 – 31 ธนัวาคม 2563 5,588.- 2,200.- 30 

30 ธนัวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 
(พิเศษ!! เคาท์ดาวน์วนัข้ึนปีใหม่ ชมดอกไม้ไฟและดนตรีสด  

ณ ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์) 

6,388.- 3,000.- 30 

31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 
(พิเศษ!! เคาท์ดาวน์วนัข้ึนปีใหม่ ชมดอกไม้ไฟและดนตรีสด  

ณ ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์) 

6,388.- 3,000.- 30 



 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 2) 
บ่าย  น ำท่ำนแวะเชค็อนิสถำนทีท่่องเทีย่วสุดชวิ ทีเ่ป็นทีนิ่ยมในยุคปจัจุบนั กบัคำเฟ่ชื่อดงั The Village 

Farm to Cafe' สมัผสับรรยำกำศเยน็ๆรมิเขำ อสิระให้ท่ำนเลอืกซื้อเครื่องดื่มและถ่ำยรูปเช็คอิน 
ตำมอธัยำศยั (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องด่ืม) 

ท่ีพกั น ำท่ำนเชค็อนิเขำ้สูท่ีพ่กั ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ รสีอรท์ท่ำมกลำงธรรมชำต ิสำยน ้ำและขนุเขำ ในโซน
หอ้งพกัแพรมิน ้ำ ใหท้่ำนไดป้ระสบกำรณ์กำรพกัผ่อนอย่ำงใกลช้ดิธรรมชำตบินพืน้ทีข่องแม่น ้ำแควน้อย 

17.00 น. ท่ำนสำมำรถเขำ้ร่วม กิจกรรมล่องแพลอยคอ (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง) โดยกำรล่องแพสวน
กระแสน ้ำขึน้ไปยงัจุดปล่อยตวั ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดส้มัผสักบัทศันียภำพโดยรอบของแม่น ้ำแคว
น้อย ทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชำตสิเีขยีวของผนืป่ำและแนวเขำ ณ จุดปล่อยตวั ท่ำนสำมำรถสวมเสื้อชู
ชพี ลงเล่นน ้ำได้ตำมอทัธยำศยั เพื่อลอยน ้ำกลบัมำยงัรสีอร์ทที่พกั ระหว่ำงท ำกจิกรรมมทีีมงำน
ค่อยดแูลควำมปลอดภยัของท่ำนตัง้แต่ตน้จนจบกจิกรรม 

18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี 3) 
 จำกนัน้อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง      ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ – เขื่อนวชิราลงกรณ์ – สงัขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องเรือหาง
ยาวชมเมืองบาดาล –  ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี 4)  



 

 น าท่านเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือช่ือเดิมท่ีเรียกว่า เขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถม
ดาดคอนกรตีแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นเพื่อปิดกัน้แม่น ้าแคว
น้อย โดยสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2527 สนัเขื่อนสูงจากฐาน 92 
เมตร ยาว 1,019 เมตร มพีืน้ทีก่กัเกบ็น ้า 388 ตารางกโิลเมตร 
และความจุน ้าได ้8,860 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และยงัมกีารตดิตัง้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าถงึ 3 เครื่อง อกีด้วย และบรเิวณด้านหน้า

เขือ่น จะมสีวนเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษาบรมราชนิีนาถ เป็นสวนทีต่กแต่งใหเ้ป็นแบบต้นไม้พุ่มที่
มคีวามสวยงาม และยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่นัน่กค็อื เขาแหลมสกายวอลค์  ทีต่ ัง้อยู่ภายใน
เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรอื เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรี เป็นสะพานทางเดินกระจกใสแบบยกสูงที่
มองเหน็พืน้เบื้องล่าง รวมทัง้ววิเบื้องหน้าเป็นทวิเขาทีเ่รยีงรายสลบัซซั้อนเขยีวขจี  โดยอยู่สูงจาก
พื้นดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร บรเิวณปลายสะพานยงัมม่ีานน ้าตกไหลลงสู่สระน ้า
สวยงาม ดา้นขา้งยงัมสีวนดอกไม ้และสไลเดอรเ์นินหญา้ส าหรบัใหส้ไลดเ์ล่นลงมาอย่างสนุกสนาน  
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ สงัขละบุรี อ ำเภอหนึ่งในจงัหวดักำญจนบุรีที่มอีนำเขตติดชำยแดน
ประเทศเพื่อนบ้ำน ประชำกำรส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชำวมอญ น ำท่ำนสมัผสัวถิชีวีติของชำวมอญ
แบบใกลช้ดิในดนิแดนแห่งมนตเ์สน่หท์ีเ่รยีบง่ำยแห่งนี้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 5)  
บ่าย น ำท่ำนชม สะพานมอญ สะพำนไมท้ีย่ำวทีสุ่ดในประเทศไทย มคีวำมยำวถงึ 850 เมตร สรำ้งขึน้

เพื่อใชข้ำ้มแม่น ้ำซองกำเลยี และเป็นทำงเชื่อมกำรสญัจร
ระหว่ำง มอญ-สงัขละ สมัผสับรรยำกำศยำมเช้ำที่เย็น
สบำย หลังกำรตักบำตรอิสระให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยภำพ
ตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำน ล่องเรือหางยาวชมเมือง
บาดาล (วดัจมน ้า) ในอดตีเป็นวดัวงัก์วเิวกำรำม (เก่ำ) 

ทีห่ลวงพอ่อุตตมะและชำวบำ้นไดร้่วมกนัสรำ้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมำในปี 2527 มกีำรก่อสรำ้ง
เขื่อนเขำแหลมท ำให้น ้ำท่วมตวัอ ำเภอสงัขละบุรีเก่ำ
รวมทัง้วดัแห่งนี้ดว้ย ท ำใหใ้นปจัจุบนัพืน้ทีบ่รเิวณน้ีจม
อยู่ใต้น ้ำ ในช่วงฤดูแล้งเดอืนมนีำคม-พฤษภำคม น ้ำ
จะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน ้ ำทัง้หมด สำมำรถขึ้นไป
เดินเที่ยวชมโบสถ์ได้ น ำท่ำนล่องเรอืชมบรรยำกำศ
สองริมฝ ัง่แม่น ้ำที่เรียกว่ำ สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่
แม่น ้ำสำมสำย คอื แม่น ้ำซองกำเลยี แม่น ้ำบคีลี ่และแม่น ้ำรนัต ีไหลมำบรรจบกนั ท ำใหส้ถำนที่นี้
กลำยเป็นแหล่งท่องเทีย่ว Unseen Thailand ในชื่อ เมอืงบำดำล 

ท่ีพกั น าท่านเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั ไทรโยคมนัตรา รีสอรท์ ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ท่ี 6) 
วนัท่ีสาม      ไทรโยค มนัตรา รีสอรท์ – วดัถ า้พหุว้า – สะพานข้ามแม่น ้าแคว – ร้านแก้ว – กรงุเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั (มือ้ท่ี 7) 



 

น ำท่ำนเดินทำงชม วดัถ า้พุหว้า ตัง้อยู่ ต.หนองหญ้ำ อ.เมอืง จ.กำญจนบุร ีเป็นสำขำหนึ่งของวดั
ปำกน ้ำ วดัถ ้ำพุหว้ำเป็นถ ้ำลกัษณะเป็นห้องโถงขนำดใหญ่ หน้ำถ ้ำมปีรำสำทหนิทรำยรูปแบบศิลปะ

ขอมโบรำณประยุกต์ขนำดใหญ่สีน ้ ำตำลแดง มีลวดลำย
ประณีตสวยงำม บรรยำกำศโดยรอบมลีกัษณะภูมปิระเทศ
โอบลอ้มดว้ยภูเขำและป่ำไม ้ร่มรื่น สะอำด สวยงำม เมื่อเขำ้
ไปภำยในถ ้ำมหีนิงอกหนิยอ้ยงดงำม ว่ำกนัว่ำเดมิทเีดยีววดั
แห่งนี้มีถ ้ำเป็นอุโบสถ โดยภำยในถ ้ำมีพระพุทธรูปปำง
สมำธปิระดษิฐำนเป็นพระประธำน รวมทัง้เป็นทีป่ระดษิฐำน

พระบรมสำรีรกิธำตุที่อัญเชิญมำจำกประเทศเมยีนมำ ให้นักท่องเที่ยวได้สกักำระบูชำด้วยเช่นกัน 
ต่อมำไดร้บักำรบูรณะครัง้ใหญ่ดว้ยกำรสรำ้งอุโบสถหนิทรำยครอบตวัถ ้ำเอำไว ้ 

 น ำท่ำนชม สะพานข้ามแม่น ้าแคว เป็นสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญ สร้ำงขึ้นสมัย
สงครำมโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ำย
สมัพนัธมติร ได้แก่ ทหำรองักฤษ อเมรกินั ออสเตรเลยี ฮอลนัดำ 
และนิวซีแลนด์ประมำณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชำวจนี 
ญวน ชวำ มลำย ูไทย พม่ำ และอนิเดยี อกีจ ำนวนมำก มำก่อสรำ้ง
ทำงรถไฟสำยยุทธศำสตร ์เพือ่เป็นเสน้ทำงผ่ำนไปสูป่ระเทศพม่ำ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 8)  
บ่าย น ำท่ำนแวะรำ้นของฝำก แก้วของฝากเมืองกาญ รำ้นขำยของฝำกขนำดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ย ของฝำก 

ขนมหวำน อำหำรแหง้ และอื่นๆ อกีมำกมำย โดยของขึน้ชื่อของรำ้น คอืขนมไทยอย่ำงทองมว้น ทีม่ี
รสชำตติ่ำงๆใหเ้ลอืกซื้อเลอืกฝำกมำกมำย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระหว่าง
ทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

17.00 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ และประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจาก 

สภาวะอากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์  

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ำรถโค๊ชปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
✓ ทีพ่กัตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง) 



 

✓ บรกิำรน ้ำดื่ม วนัละ 1 ขวด/ท่ำน 
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    
✓ ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ ำเทีย่วตลอดกำรเดนิทำง 
✓ ค่ำเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่ำนละ 500,000 บำท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภำพ อำกำรเจ็บป่วย หรอื โรคประจ ำตวั ) กรณีเสยีชีวติ จำกอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 %  
× ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซกัรดี ค่ำ

มนิิบำรใ์นหอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 
× ค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้ชมสถำนทีข่องชำวต่ำงชำตทิีเ่พิม่เตมิตำมกำรจ่ำยจรงิ 
× ค่ำทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท/ทรปิ (ช ำระทุกท่ำน ยกเวน้ ทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชำวต่ำงชำต ิช ำระเพิม่ท่ำนละ 800 บำท 
× ค่ำอำหำรส ำหรบัท่ำนทีท่ำนเจ มงัสวริตั ิหรอือำหำรส ำหรบัมุสลมิ 

 

เงื่อนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช ำระเงนิค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 20 วนั (กำรไม่
ช ำระเงนิค่ำมดัจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรอืเชค็ธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
กำรจองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีลู่กคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้ำม)ี 
• ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ ำนวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
* ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ อำทเิช่น ค่ำโรงแรม ค่ำมดัจ ำรำ้นอำหำร และค่ำใชจ่้ำยจ ำเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

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

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 



 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

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

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ เตียงเด่ียว หรือ เตียงคู่ ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- กรณีเข้าพกั 3 ท่าน / ท่านท่ี 3 ทางรีสอรท์ไม่มีบริการเตียงเสริม จะขอได้เฉพาะเคร่ืองนอนเท่านัน้ 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 


