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กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน
ซุปตาร์..ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ “กาญ” นะ
กาหนดเดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

วันที่

รายละเอียดการเดิ นทาง

เช้า เที่ยง เย็น

1
2
3

กรุงเทพฯ - ต้นจามจุรยี กั ษ์ - วัดถ้าเสือ - The Village Farm To Cafe - ทีพ่ กั กิจกรรมล่องแพลอยคอ
ทีพ่ กั – เขือ่ นวชิราลงกรณ์ – สังขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องเรือหางยาว
ชมเมืองบาดาล – ทีพ่ กั
ที่พ กั – วัดถ้ าพุ ห ว้า - สะพานข้ามแม่น้ าแคว - ร้านแก้ว ของฝากเมือ งกาญ กรุงเทพฯ
วันเดิ นทาง

29 – 31 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564
(พิเศษ!! เคาท์ดาวน์วนั ขึน้ ปี ใหม่ ชมดอกไม้ไฟและดนตรีสด
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ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(จ่ายเพิ่ ม)
(ไม่มีราคาเด็ก)
5,588.2,200.-

จานวนที่นัง่
30

6,388.-

3,000.-

30

6,388.-

3,000.-

30

ณ ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท)

31 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564
(พิเศษ!! เคาท์ดาวน์วนั ขึน้ ปี ใหม่ ชมดอกไม้ไฟและดนตรีสด
ณ ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท)

วันแรก

06.00 น.

07.00 น.

จ.กรุงเทพฯ – ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ. กาญจนบุรี –
ต้นจามจุรียกั ษ์ – วัดถา้ เสือ – The Village Farm To Cafe – ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท –
กิ จกรรมล่องแพลอยคอ
พร้อมกันทีจ่ ุดนัดพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าทีท่ าง
บริษัทฯคอยให้ก ารต้อ นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
นำท่ำนออกเดินทำง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทาง  บริ การอาหารว่ าง Box set (มื้อที่ 1)
จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
นำท่ำนชมหนึ่งในแลนด์มำร์คสำคัญทำงธรรมชำติของกำญจนบุรี ต้นจามจุรียกั ษ์ อำยุกว่ำ 100
ปี ที่มลี ำต้นกว้ำงถึง 10 คนโอบ ด้วยขนำดที่ใหญ่โตนี้ทำให้กงิ่ ก้ำนสำขำแยกออกไปปกคลุ มทัว่
พื้นที่ ให้ควำมร่มเย็นแก่ผู้มำเยี่ยมชม อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปเช็คอินกับมรดกสำคัญทำงธรรมชำติ
แห่งนี้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดถา้ เสือ ทีม่ พี ระพุทธรูปปำงประทำนพรขนำดใหญ่ หลวงพ่อชิน
ประทำนพร ประดิษฐำนอยู่ดำ้ นบนของภูเขำ ท่ำนสำมำรถขึน้ ชมได้สองทำงคือ เดินขึน้ บันได 157
ขัน้ หรือ ใช้บ ริก ำร รถรำงโดยสำร (ไม่รวมค่ า รถราง สาหรับชาวไทย 10 บาท/ท่ าน และ
ชาวต่างชาติ 20 บาท/ท่าน)

เที่ยง
บ่าย

ที่พกั
17.00 น.

18.00 น.

วันที่สอง
เช้า

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 2)
นำท่ำนแวะเช็คอินสถำนทีท่ ่องเทีย่ วสุดชิว ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในยุคปจั จุบนั กับคำเฟ่ช่อื ดัง The Village
Farm to Cafe' สัมผัสบรรยำกำศเย็นๆริมเขำ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ำยรูปเช็คอิน
ตำมอัธยำศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
นำท่ำนเช็คอินเข้ำสูท่ พ่ี กั ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท รีสอร์ทท่ำมกลำงธรรมชำติ สำยน้ำและขุนเขำ ในโซน
ห้องพักแพริมน้ำ ให้ท่ำนได้ประสบกำรณ์กำรพักผ่อนอย่ำงใกล้ชดิ ธรรมชำติบนพืน้ ทีข่ องแม่น้ำแควน้อย
ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วม กิ จกรรมล่องแพลอยคอ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชัวโมง)
่
โดยกำรล่องแพสวน
กระแสน้ ำขึน้ ไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สมั ผัสกับทัศนียภำพโดยรอบของแม่น้ ำแคว
น้อย ทีเ่ ต็มไปด้วยธรรมชำติสเี ขียวของผืนป่ำและแนวเขำ ณ จุดปล่อยตัว ท่ำนสำมำรถสวมเสื้อชู
ชีพ ลงเล่นน้ ำได้ตำมอัทธยำศัย เพื่อลอยน้ ำกลับมำยังรีสอร์ทที่พกั ระหว่ำงทำกิจกรรมมีทีมงำน
ค่อยดูแลควำมปลอดภัยของท่ำนตัง้ แต่ตน้ จนจบกิจกรรม
 บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ ที่ 3)
จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – เขื่อนวชิ ราลงกรณ์ – สังขละบุรี – สะพานมอญ – ล่องเรือหาง
ยาวชมเมืองบาดาล – ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ ที่ 4)

เที่ยง
บ่าย

ที่พกั
18.00 น.
วันที่สาม
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนวชิ ราลงกรณ์ หรือชื่ อเดิ มที่ เรียกว่า เขื่อนเขาแหลม เป็ นเขื่อนหินถม
ดาดคอนกรีตแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นเพื่อปิ ดกัน้ แม่น้ าแคว
น้อย โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2527 สันเขื่อนสูงจากฐาน 92
เมตร ยาว 1,019 เมตร มีพน้ื ทีก่ กั เก็บน้ า 388 ตารางกิโลเมตร
และความจุน้ าได้ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีการติดตัง้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าถึง 3 เครื่อง อีกด้วย และบริเวณด้านหน้า
เขือ่ น จะมีสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ เป็นสวนทีต่ กแต่งให้เป็ นแบบต้นไม้พุ่มที่
มีความสวยงาม และยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่นัน่ ก็คอื เขาแหลมสกายวอล์ค ทีต่ งั ้ อยู่ภายใน
เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม กาญจนบุรี เป็ นสะพานทางเดินกระจกใสแบบยกสู งที่
มองเห็นพืน้ เบื้องล่าง รวมทัง้ วิวเบื้องหน้าเป็ นทิวเขาทีเ่ รียงรายสลับซัซ้อนเขียวขจี โดยอยู่สูงจาก
พื้นดิน 8 เมตร และยาวประมาณ 34 เมตร บริเวณปลายสะพานยังมีม่านน้ าตกไหลลงสู่ส ระน้ า
สวยงาม ด้านข้างยังมีสวนดอกไม้ และสไลเดอร์เนินหญ้าสาหรับให้สไลด์เล่นลงมาอย่างสนุกสนาน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกำญจนบุรีท่ีมอี นำเขตติดชำยแดน
ประเทศเพื่อนบ้ำน ประชำกำรส่วนใหญ่ของที่น้ีเป็ นชำวมอญ นำท่ำนสัมผัสวิถชี วี ติ ของชำวมอญ
แบบใกล้ชดิ ในดินแดนแห่งมนต์เสน่หท์ เ่ี รียบง่ำยแห่งนี้
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 5)
นำท่ำนชม สะพานมอญ สะพำนไม้ทย่ี ำวทีส่ ุดในประเทศไทย มีควำมยำวถึง 850 เมตร สร้ำงขึน้
เพื่อใช้ขำ้ มแม่น้ ำซองกำเลีย และเป็ นทำงเชื่อมกำรสัญจร
ระหว่ำง มอญ-สังขละ สัมผัส บรรยำกำศยำมเช้ำที่เ ย็น
สบำย หลังกำรตักบำตรอิส ระให้ท่ำนเดินเล่ นถ่ำยภำพ
ตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำน ล่องเรือหางยาวชมเมือง
บาดาล (วัดจมน้า) ในอดีตเป็ นวัดวังก์วเิ วกำรำม (เก่ำ)
ทีห่ ลวงพ่ออุตตมะและชำวบ้ำนได้ร่วมกันสร้ำงขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2496 ต่อมำในปี 2527 มีกำรก่อสร้ำง
เขื่อนเขำแหลมทำให้น้ ำท่ว มตัวอำเภอสังขละบุรีเ ก่ ำ
รวมทัง้ วัดแห่งนี้ดว้ ย ทำให้ในปจั จุบนั พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้จม
อยู่ใต้น้ ำ ในช่วงฤดูแล้งเดือนมีนำคม-พฤษภำคม น้ ำ
จะลดจนตัว โบสถ์โ ผล่ พ้น น้ ำทัง้ หมด สำมำรถขึ้น ไป
เดินเที่ยวชมโบสถ์ไ ด้ นำท่ำนล่องเรือ ชมบรรยำกำศ
ั ่ น้ ำที่เ รียกว่ ำ สามประสบ ซึ่งเป็ นจุดที่
สองริมฝ งแม่
แม่น้ ำสำมสำย คือ แม่น้ ำซองกำเลีย แม่น้ ำบีคลี่ และแม่น้ ำรันตี ไหลมำบรรจบกัน ทำให้สถำนที่น้ี
กลำยเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบำดำล
นาท่านเดินทางกลับสูท่ พ่ี กั ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท ให้ท่านได้อสิ ระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ ที่ 6)
ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – วัดถา้ พุหว้า – สะพานข้ามแม่น้าแคว – ร้านแก้ว – กรุงเทพฯ
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั (มือ้ ที่ 7)

เที่ยง
บ่าย

17.00 น.

นำท่ำนเดินทำงชม วัดถา้ พุหว้า ตัง้ อยู่ ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี เป็ นสำขำหนึ่งของวัด
ปำกน้ ำ วัดถ้ำพุหว้ำเป็ นถ้ำลักษณะเป็ นห้องโถงขนำดใหญ่ หน้ำถ้ำมีปรำสำทหินทรำยรูปแบบศิลปะ
ขอมโบรำณประยุ กต์ขนำดใหญ่ ส ีน้ ำตำลแดง มีลวดลำย
ประณีตสวยงำม บรรยำกำศโดยรอบมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศ
โอบล้อมด้วยภูเขำและป่ำไม้ ร่มรื่น สะอำด สวยงำม เมื่อเข้ำ
ไปภำยในถ้ำมีหนิ งอกหินย้อยงดงำม ว่ำกันว่ำเดิมทีเดียววัด
แห่ งนี้ มีถ้ ำเป็ นอุ โบสถ โดยภำยในถ้ ำมีพระพุ ทธรู ปปำง
สมำธิประดิษฐำนเป็ นพระประธำน รวมทัง้ เป็ นทีป่ ระดิษฐำน
พระบรมสำรีรกิ ธำตุท่อี ัญเชิญมำจำกประเทศเมียนมำ ให้นักท่องเที่ยวได้สกั กำระบูชำด้วยเช่ นกัน
ต่อมำได้รบั กำรบูรณะครัง้ ใหญ่ดว้ ยกำรสร้ำงอุโบสถหินทรำยครอบตัวถ้ำเอำไว้
น ำท่ ำ นชม สะพานข้ า มแม่ น้ า แคว เป็ น สถำนที่ท ำงประวัติศ ำสตร์ ท่ีส ำคัญ สร้ ำ งขึ้น สมัย
สงครำมโลกครัง้ ที่ 2 โดยกองทัพ ญี่ ปุ่ น ได้ เ กณฑ์เ ชลยศึก ฝ่ ำ ย
สัมพันธมิตร ได้แก่ ทหำรอังกฤษ อเมริกนั ออสเตรเลีย ฮอลันดำ
และนิวซีแลนด์ประมำณ 61,700 คน สมทบด้วยกรรมกรชำวจีน
ญวน ชวำ มลำยู ไทย พม่ำ และอินเดีย อีกจำนวนมำก มำก่อสร้ำง
ทำงรถไฟสำยยุทธศำสตร์ เพือ่ เป็นเส้นทำงผ่ำนไปสูป่ ระเทศพม่ำ
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 8)
นำท่ำนแวะร้ำนของฝำก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้ำนขำยของฝำกขนำดใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วย ของฝำก
ขนมหวำน อำหำรแห้ง และอื่นๆ อีกมำกมำย โดยของขึน้ ชื่อของร้ำน คือขนมไทยอย่ำงทองม้วน ทีม่ ี
รสชำติต่ำงๆให้เลือกซื้อเลือกฝำกมำกมำย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ และประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
❖ การจัดโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่ำรถโค๊ชปรับอำกำศนำเทีย่ วตำมรำยกำร
✓ ทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)

✓
✓
✓
✓
✓

บริกำรน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่ำน
ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำง ๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
มัคคุเทศก์นำเทีย่ วตลอดกำรเดินทำง
ค่ำเบี้ยประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงเงินประกันท่ำนละ 500,000 บำท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภำพ อำกำรเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวติ จำกอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่ นไขตำมกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7 %
× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผูเ้ ดินทำง อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำ
มินิบำร์ในห้องและค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรำยกำร
× ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนทีข่ องชำวต่ำงชำติทเ่ี พิม่ เติมตำมกำรจ่ำยจริง
× ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท/ทริป (ชำระทุกท่ำน ยกเว้น ทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี)
× ชำวต่ำงชำติ ชำระเพิม่ ท่ำนละ 800 บำท
× ค่ำอำหำรสำหรับท่ำนทีท่ ำนเจ มังสวิรตั ิ หรืออำหำรสำหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน (กำรไม่
ชำระเงินค่ำมัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
กำรจองหรือยกเลิกกำรเดินทำง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริง
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดทีล่ ูกค้ำชำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ำมี)
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ำมี)
* ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิเช่น ค่ำโรงแรม ค่ำมัดจำร้ำนอำหำร และค่ำใช้จ่ำยจำเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 30 ท่าน
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

- เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่โปรแกรมมีที่พกั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ เตี ยงเดี่ยว หรือ เตี ยงคู่ ทางบริ ษัทไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- กรณี เข้าพัก 3 ท่าน / ท่านที่ 3 ทางรีสอร์ทไม่มีบริ การเตียงเสริ ม จะขอได้เฉพาะเครื่องนอนเท่านัน้

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

