
 

น ้ำตกลือเล่ือง  เมืองผลไม้ พริกไทยพันธ์ุดี อัญมณีมำกเหลือ 

เส่ือจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชำติ สมเด็จพระเจ ้ำตำกสินมหำรำช 

รวมญำติกู้ชำติท่ีจันทบุรี 

 

เดินทาง :  18-19ธันวาคม 2564 / 15-16,29-30 มกราคม 2565 /  
12-13,26-27 กุมภาพันธ ์2565 / 05-06,19-20 มีนาคม 2565 /  

02-03,23-24 เมษายน 2565 

ราคาเพียงท่านละ 4,900 บาท 
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP นั่งสบายตลอดการเดินทาง 

 



 

กินปู ดเูหยี่ยว  

เที่ยวนอนแบบโฮมสเตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 

• นมัสการ  “วัดปากน้ำแขมหนู” โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสน้ีำเงิน พื้นสขีาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตัง้ตระหง่าน 
สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง 

• มหัศจรรยก์ับความงดงามวิวเบื้องหน้าของ “จดุชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลยีบชายทะเลและภูเขา ทอด

ยาวไปยงัหาดคุ้งวิมาน ถนนในฝันของใครหลายๆคน  

• ตื่นตาตื่นใจกับการ “ล่องแพเปียก ดูนกเหยี่ยว” เที่ยวการชมป่าโกงกางอันอุดมสมบรูณ์ และวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน  

• นมัสการ ขอพร สิง่ศักดิ์สทิธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรี “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” 

• แวะชมความงดงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล”  เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ทีม่ี
ความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แหง่หนึง่ของเมืองจนัทบุร ี

• ปักหมุดเช็คอิน “ชุมชนริมนำ้จันทบูร” ชุมชนเก่าแกร่ิมแมน่้ำจันทบรุ ี

• เยี่ยมชมความงาม “อุทยานแห่งชาตินำ้ตกพลิ้ว”  เป็นจุดทีจ่ารึกประวัติศาสตรส์ำคัญของไทย เพราะ
เป็นน้ำตกทีร่ัชกาลที่ 5 ทรงเสดจ็ประพาสถึง 12 ครัง้ 

 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วันท่ี 1: กรุงเทพฯ – จันทบุรี - จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์กลางนำ้บา้นหัวแหลม – 
วัดปากน้ำแขมหนู – โฮมสเตย์ รัตนะบรุี จันทบุรี – ล่องแพปียก ดูนกเหยี่ยว  

(Box set / L / D) 

 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที ่Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ และ อํานวย

ความสะดวกแก่ท่าน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ

ท่าน  

06.45 น. ออกจากกรงุเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จงัหวัดจันทบรุี ด้วยรถตู้ปรบัอากาศ VIP 9  ที่นั่ง เดินทางจาก
กรุงเทพฯถึงชัยภูมิ (ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

    
 

08.00 น.  มื้อเช้าบริการท่านด้วย BOX SET แซนวิช, กาแฟ , น้ำผลไมก้ล่อง ระหว่างเดินทาง 
11.00 น. เดินทางถึงอีกหนึง่จุดชมวิวที่สวยงามทีสุ่ดของประเทศไทย “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนน

เลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน ตั้งอยูบ่นถนนเฉลมิบรูพาชลทิต ตำบล

สนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นถนนในฝัน ที่ใครๆ อยากขับรถผ่าน เพื่อดืม่

ด่ำไปกับธรรมชาติ ทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหลููกตาสวยงามกับภาพเบื้องหน้าเป็นอย่างมาก 



 

  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ”เรือนริมน้ำซีฟู๊ด”  ร้านอาหารทะเลช่ือดังในอำเภอท่า

ใหม่ จันทบุรี บริการท่านด้วยอาหารทะเลคุณภาพ วัตถุดิบสด ปรุงรสสะอาด รสชาติอร่อย 

บรรยากาศริมน้ำ ทางร้านขอการันตีด้วยรางวัล Users’ choice wongnai 6 ปีล่าสุด 

13.00 น.     หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านออกเดินทางต่อ 

13.30 น. เดินทางถึงจันทบุรี นำทุกท่านนมสัการวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวจนัทบุรทีี่ “วัดปากน้ำแขมหน”ู 

ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสี

น้ำเงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรงึ จนดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้อย่างมากมาย ลวดลาย

คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอโุบสถทั่วไปทีเ่คยพบเห็น 

เป็นทีส่ะดุดตา  สำหรับความเป็นมาของพระโบสถ์หลังนี้ เนือ่งจากพระโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุด

ทรุดโทรมมากขึ้น เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผกุร่อนลุกลามไปจนถึงหลังคา จงึได้รื้อ

โบสถ์หลงัเก่า และก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น พร้อมหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โบสถ์หลงัใหมเ่กิด

ความชำรุดเสื่อมโทรมเร็ว จึงมีแนวความคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบช้ันปูนพระอุโบสถเพื่อ

ป้องกันน้ำเค็ม และใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกบัสีขาว ตามแบบสีของเครือ่งลายครามในสมัยโบราณ

ที่นิยมใช้เพียง 2 สีนี้เท่านั้น  เมื่อลองมาใช้ก็พบว่ามีความสวยงาม โดดเด่นจนมีนักท่องเที่ยวเข้า

มาเยี่ยมชมความงาม ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย 

  



 

 

14.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางต่อ  

14.40 น. เช็คอินเข้าสู่ทีพ่ัก ณ  “รัตนะบุรี โฮมสเตย”์ ที่พักที่ออกแบบโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเมือง

กลางน้ำ เป็นเมืองทีม่ีความงดงามมากๆ สถาปัตยกรรมที่แปลกตา  มกีารออกแบบที่วิจิตรบรรจง 

ตัวบ้านทำด้วยไม้ เด่นสะดุดตาที่หลังคาหลายช้ัน สวยเก๋ เปน็โฮมสเตย์แบบครบวงจร บนพื้นที่ 7 

ไร่กว่า  สำหรับห้องพักทีร่ัตนะบุรี จันทบรุี โฮมสเตย์ มีทัง้หมด 67 ห้อง แบง่เป็นหลังๆ เน้นการ

พักรวมกันแบบโฮมสเตย์ทั่วไปซึง่เราสามารถจองเป็นหลงัเพือ่พักเป็นส่วนตัวเริ่มต้นต้ังแต่ 

3,4,5,6 ไปจนถึง 11 ท่าน สำหรบัคณะของเราน้ันจะทำการจองเป็นห้องพกัสำหรบั 2 ท่าน หรือ 

3 ท่านให้ได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น  

 

15.00 น. สนุกสนานกับกจิกรรมไป “ล่องแพเปียก” โดยเส้นทางในการล่องของเราครัง้นี้จะเป็นการชมป่า

โกงกางอันอุดมสมบูรณ์ ชมเหยี่ยวแดง และวิถีชาวบ้าน ซึ่งใช้เวลาล่องไป-กลบัประมาณ 1 ช่ัวโมง

ครึ่ง  จุดที่ลงแพจะอยู่ติดกับโฮมสเตย์เลยจะมีคลองที่จะไปเช่ือมต่อกับปากน้ำเวฬุที่นำไปสู่อ่าว

ไทยได ้ตลอดระยะเวลา 1 ช่ัวโมงครึ่งนี้จะมีจุดให้ทุกท่านลงเล่นน้ำโดยหยุดจอดแพและเล่นน้ำ

กันได้อย่างสนุกสนาน ใครที่กงัวลเรื่องความปลอดภัยน้ันทางผู้นำท่องเที่ยวยังมเีสื้อชูชีพ

ให้บรกิารสำหรับทุกคน  



 

  

นอกจากนีท้่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชม “นกเหยี่ยวแดง” นกเหยี่ยวแดงมใีห้ได้ชมกันเยอะ

ตลอดทั้งปี สามารถมาเที่ยวช่วงเดือนไหนก็ได้  ท่านจะได้เหน็ภาพที่เหยี่ยวแดงทีบ่ินโฉบลงมาหา

เหยื่อตามผิวน้ำอีกด้วย  ระหว่างทางการล่องแพกจ็ะชมวิวของป่าชายเลน ที่ยังคงความอุดม

สมบรูณ์ พร้อมกับ สัตว์น้ำนานาชนิด และวิถีชีวิตของชาวประมงท้องถ่ิน 

  

16.30 น. เดินทางกลับถึงที่พัก พกัผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ที่พกัแบบเน้นๆอาหารทะเลเติมไม่อั้น อาหารทะเลสดๆ 

สะอาด รสชาติเป็นเลิศเสริ์ฟพร้อมน้ำจิ้มซฟีู๊ดรสเด็ด 

   



 

 หลงัรบัประทานอาหารให้ทุกท่านเกบ็ภาพบรรยากาศประทบัใจยามค่ำคืนของเมืองกลางน้ำแห่ง

นี้ ที่ถือได้ว่าสวยงามสุดๆ  กับแสงไฟทีส่าดสอ่งลงมาพร้อมภาพสะท้อนจากพื้นผิวน้ำ  

ค่ำคืนน้ีราตรีสวัสดิ ์

 

วันท่ี 2: จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช - อาสนวิหารพระนางมารีอา – ชุมชน
ริมน้ำจันทบูร – อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว – กรุงเทพฯ 

(B / - / -) 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เช็คเอาท์จากโรงแรม ออกเดินทางต่อ 

09.30 น. นำทุกท่านสกัการะสิง่สกัสิทธ์ิ ณ ”ศาลสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราช”  เป็นสถานทีส่ำคัญอกี

แห่งหนึง่ของเมืองจันท์  ตั้งอยูบ่นถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้า

เหลี่ยม หลังคาเป็นรปูพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมปีระชาชนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากเพือ่เปน็สริิ

มงคลในการเดินทางมาเยือน  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีรูปทรงสวยงาม และแปลกตา 

มีกลิ่นอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตัวอาคารศาลสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช จ.จันทบรุี จะออกแบบเป็นรปูหมวก ทรง 6 เหลี่ยม มีความสวยงามและสง่างาม

เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นที่จดจำประวัติศาสตร์ของเมอืงจันทเ์ป็นอย่างมากในเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ในการกอบกูเ้อกราชของไทย 

  

10.10 น. นำทุกท่านเยี่ยมชม  “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล”  เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิก

เก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมอืงจันทบรุีเลย ที่ตั้งของโบสถ์นี้

อยู่ในตัวเมืองจันทบรุี บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบรู ที่มาของการสร้างโบสถ์แหง่นี้เริ่มจากชาว

คาทอลิกเวียดนามจำนวน 120-130 คน ที่อพยพหนีการเบยีดเบียนทางศาสนาในโคชิน มาตั้ง

https://travel.sanook.com/1403749/


 

รกรากอยู่ทีจ่ันทบรุี และได้ร่วมมือกบัคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน สร้างโบสถ์ไว้เป็นศาสนสถาน โบสถ์

สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจนัทบุรี เป็นโบสถ์ขนาดเล็ก ต่อมามี

ความวุ่นวายเกิดข้ึนในสมัยกรงุศรีอยุธยา ชาวคริสต์คาทอลกิแยกย้ายกระจัดกระจายกันไป 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2295 ชาวคริสต์คาทอลกิก็ได้กลบัมารวมตัวกันใหม่ และไดส้ร้างโบสถ์ใหม่

บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี (สถานที่ตั้งในปัจจุบัน)  นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแหง่นี้เป็น

โบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากทีสุ่ดในประเทศไทย เมื่อเข้าไป

ภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มทีางเดินเป็นช้ันลอยอยูท่ั้งสองข้าง อาคาร

ประดบัตกแต่งกระจกสเีป็นรูปนกับญุองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์  ภายในมีแต่ความสงบเย็น และ

งดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ  

  

11.00 น. เที่ยวชม “ชุมชนริมน้ำจนัทบูร” ชุมชนเก่าแกร่ิมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและ

ญวนอพยพต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พฒันามาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและ

การค้าของ จันทบุรทีี่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5  ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมาก

ซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนีก้็ยังไมเ่ลอืนหายไปตามกาลเวลา เมื่อเดินเข้า

ไปข้างในก็จะพบมมุถ่ายภาพน่ารักๆอยู่หลายมุม มรี้านของฝากของที่ระลึกที่รวบรวมเอางาน

สินค้าพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมอืงในแบบฉบบัของชาวจันทม์าให้นักทอ่งเที่ยวได้เลือกสรร ทัง้ 

ผลไมเ้ปรรปู และของที่ระลึกแฮนด์เมดต่างๆมากมาย 

  



 

12.00 น. ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชมรมินำ้จันทบูร  เมื่อมาเยือนถึงถ่ินน้ีต้อง

ตามรอยความอรอ่ยไปลิม้ลองรสชาติของอาหารคาวหวาน ทั้งอาหารพื้นบ้าน ทั้งร้านก๋วยจั๊บน้ำ

ข้น ,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล , ขนมไทยหลากหลาย ขนมหวานที่มีร้านค้าใหทุ้กท่านเลือกทานตาม

ความชอบ รวมไปถึงคาเฟ่ ร้านกาแฟเล็กๆชิคๆมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ พร้อมเสิร์ฟความ

อร่อยทัง้เครื่องดื่มคลายร้อนและเบเกอรี่หลากหลายเมน ู

13.30 น. เจอกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่อ 

14.00 น. พาทุกท่านเที่ยวชม “อุทยานแห่งชาตินำ้ตกพลิ้ว” เป็นน้ำตกช่ือดังของที่นี่ นอกจากจะมีน้ำตก

สวยไหลกันตลอดทัง้ปีแล้ว ก็ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตรส์ำคัญของไทยอกีด้วย เพราะเป็น

น้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสดจ็ประพาสถึง 12 ครัง้ ทรงโปรดให้สร้าง พีระมิดแหง่ความรัก เพือ่

เป็นทีร่ะลึกแกส่มเดจ็พระนางเจ้าสุนันทากมุารรีัตน์ พระบรมราชเทวีอีกด้วย      โดยบริเวณของ

น้ำตกพลิ้วนั้น จะเป็นน้ำตกทีม่ีขนาดใหญ่และสวยงาม มีสายน้ำ 2 สายด้วยกัน โดยสายหนึง่จะ

ไหลผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งจะเป็นขนาดเลก็กว่า แต่ไหลลงมาจากผาสูงถึง 20 เมตร ซึ่งทัง้

สองสายนี้ จะไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใส  ใสจนสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างได้เลย   และภายใน

บริเวณน้ำตก ก็ยังเต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด บอกเลยว่าต่ืนตาต่ืนใจสุดๆโดยเฉพาะ ปลา

พลวงหิน ที่มเียอะมากและตัวใหญ่มาก  

  

14.40 น. สมควรแกเ่วลา นำทุกท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ ระหว่างทางให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 

18.00 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 

************************************************************************* 

หมายเหตุ  :   รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ 

ประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 



 

อัตราค่าบริการ  ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก เดินทางพร้อมกัน 8 ท่าน พักห้องคู ่ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  4,900.-  
 

อัตราน้ีรวม 
 ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ VIP พร้อมคนขบัชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีตลอดรายการเดินทางข้างต้น 

เดินทาง 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ  
 โฮมสเตย์ที่พัก รัตนะบุรี โฮมสเตย ์ จำนวน 1 คืน พักห้องคู ่ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเชา้ ตามรายการ หรือ

เทียบเท่าระดับเดยีวกัน 
 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ 4 ม้ือ ตามรายการข้างต้น 
 ของสมนาคณุ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรยแ์อลกอฮอล์ ฯลฯ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ    
 มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดแูลท่านตลอดรายการ 
 ประกันอุบัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปี

ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 
บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

 
อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่ารถ หรือ คา่ตั๋วเคร่ืองบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาทีจุ่ดนัดพบ 
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และคา่ใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น คา่อาหารและเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว    
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติทีต่้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กิดจากผู้เดินทางเอง 
 ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเทา่น้ัน (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน) 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ และคนขับรถ ซ่ึงถือเป็นน้ำใจที่ท่านมีต่อเขาเหล่าน้ันที่บริการท่านตลอดการเดินทาง 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน :  

1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท (50%) หลงัทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่าเป็นการจองที่
สมบูรณ์ 

2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง 



 

3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จัก
ได้นำชำระต่อการบริการที่เก่ียวข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอ่ืนๆ   

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร์: 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินคา่มัดจำเต็มจำนวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามดัจำ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 

• กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

• ในบางกรณีเม่ือผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซ่ึงทางทีมงานจะตอ้งส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะ
ทันที ดงัน้ันจากภาระดงักล่าวทีมงานจงึขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 
หมายเหตุ: 

• ราคาที่แจง้ สำหรับการเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ ่6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ รถตู ้1 คัน 

• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง 

• กรุณาปฏิบตัิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามยั) 
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

• การเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจำนวนดังกลา่วทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

• รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลีย่น
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสำคญัที่สุด 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

• เม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช่จ่ายใดๆ อันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน การประท้วง การนัดหยดุงาน 
การเมือง หรือการจราจร รวมถงึภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และพนักงาน
มัคคุเทศก์ 

 
 



 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในชว่ง New Normal 
- มาตรการการให้บริการบนรถตู้ - 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะทำการแจกหน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน 

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัฯจะมีมาตรการ วดัไข้ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ทา่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนขึ้นรถ 

3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มน้ีให้ทุกท่าน เม่ือท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให ้จนท.บริการบนรถ) 

4. น้ำดื่ม/น้ำเปลา่ แจกให้วันละ 1 ขวด 
5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหว่างที่อยู่บนรถ     

        


