น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพั นธุ์ดี อัญมณีมำกเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชำติ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
รวมญำติกู้ชำติที่จันทบุรี

เดินทาง : 18-19 ธันวาคม 2564 / 15-16, 29-30 มกราคม 2565 /
12-13, 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 / 05-06, 19-20 มีนาคม 2565 /
02-03, 23-24 เมษายน 2565
ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ VIP นั่งสบายตลอดการเดินทาง

ปักหมุดแล้วออกไปเที่ยว
แค่คืนเดียว....ก็ฟน
ิ นนนได้

ไฮไลท์โปรแกรม
• นมัสการ “วัดปากน้ำแขมหนู” โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ลวดลายสีน้ำเงิน ตั้ง
ตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง
• มหัศจรรย์กับความงดงามวิวเบื้องหน้าของ “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา
ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน ถนนในฝันของใครหลายๆคน
• ศึกษาวิธีธรรมชาติ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของรัชกาลที่ 9
• นมัสการ ขอพร สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรี “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”
• แวะชมความงดงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริ มล” เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ทมี่ ี
ความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึง่ ของเมืองจันทบุรี
• ปักหมุดเช็คอิน “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี
• เยี่ยมชมความงาม “ อุทยานแห่งชาตินำ้ ตกพลิ้ว” เป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์สำคัญของไทย เพราะ
เป็นน้ำตกทีร่ ัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครัง้

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – จันทบุรี – วัดปากน้ำแขมหนู – จุดชมวิวเนินนางพญา – เจดีย์
กลางน้ำบ้านหัวแหลม – ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน – The Motifs Eco
Hotel
06.30 น.

06.45 น.

08.00 น.
11.00 น.

(Box set / L / D)

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ Getaway Holidays คอยให้การต้อนรับ และ อํานวย
ความสะดวกแก่ท่าน พร้อมแจกชุด Hygiene Travel kit ท่านละ 1 ชุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของ
ท่าน
ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง เดินทางจาก
กรุงเทพฯถึงชัยภูมิ (ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
ระหว่างทางเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้อเช้าบริการท่านด้วย BOX SET แซนวิช, กาแฟ , น้ำผลไม้กล่อง ระหว่างเดินทาง
เดินทางถึงจันทบุรี นำทุกท่านนมัสการวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวจันทบุรที ี่ “วัดปากน้ำแขมหนู”
ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ โดดเด่นไปด้วยโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน พื้นสีขาว
ลวดลายสีนำ้ เงิน ตั้งตระหง่าน สูงเด่น สวยงาม ตราตรึง จนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่าง
มากมาย ลวดลายคล้ายกับภาชนะลายครามทีท่ ำจากเซรามิกในสมัยโบราณ แตกต่างจากอุโบสถ
ทั่วไปที่เคยพบเห็น เป็นทีส่ ะดุดตา สำหรับความเป็นมาของพระโบสถ์หลังนี้ เนื่องจากพระโบสถ์
หลังเก่าเริม่ ชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น เพราะวัดอยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลามไป
จนถึงหลังคา จึงได้รื้อโบสถ์หลังเก่า และก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้น พร้อมหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้
โบสถ์หลังใหม่เกิดความชำรุดเสื่อมโทรมเร็ว จึงมีแนวความคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูน

พระอุโบสถเพื่อป้องกันน้ำเค็ม และใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกับสีขาว ตามแบบสีของเครื่องลาย
ครามในสมัยโบราณที่นิยมใช้เพียง 2 สีนเี้ ท่านั้น เมื่อลองมาใช้ก็พบว่ามีความสวยงาม โดดเด่น
จนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความงาม ถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสาย

11.40 น.

นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ”เรือนริมน้ำซีฟู๊ด” ร้านอาหารทะเลชื่อดังในอำเภอท่า
ใหม่ จันทบุรี บริการท่านด้วยอาหารทะเลคุณภาพ วัตถุดิบสด ปรุงรสสะอาด รสชาติอร่อย
บรรยากาศริมน้ำ ทางร้านขอการันตีด้วยรางวัล Users’ choice Wongnai 6 ปีล่าสุด

13.00 น.

หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านออกเดินทางต่อ

13.30 น.

เดินทางถึงอีกหนึง่ จุดชมวิวที่สวยงามทีส่ ุดของประเทศไทย “จุดชมวิวเนินนางพญา” ถนน
เลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยังหาดคุ้งวิมาน ตั้งอยูบ่ นถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ตำบล
สนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นถนนในฝัน ที่ใครๆ อยากขับรถผ่าน เพื่อดืม่
ด่ำไปกับธรรมชาติ ทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตาสวยงามกับภาพเบื้องหน้าเป็นอย่างมาก

14.40 น.

นำทุกท่านเยีย่ มชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ตัง้ อยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี มีเนือ้ ที่รอบชายฝัง่ ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาและ
วิจัย ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ สัมผัสธรรมชาติ เข้าใจระบบนิเวศและป่าชายเลน ภายในมีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดยาว ประมาณ 1.7
กิโลเมตร ทัง้ สองฝั่งจะเต็มไปด้วยพรรณๆไม้โกงกาง โปรงแดง แสม และอื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำ
ปลาตีน ปูก้ามดาบ ลูกปลาต่างๆ เพราะป่าชายเลยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นดีตาม
ธรรมชาติ อีกทั้งยังมีจุดชมวิว ศาลา ที่นั่งพักระหว่างทางเดิน คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ
ธรรมชาติ สูดอากาศสดชื่น พร้อมเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน

16.00 น.

นำทุกท่านเช็คอิน ณ โรงแรมที่พกั “The Motifs Eco Hotel ” ที่พักตัง้ อยู่ที่ถนนท่า
แฉลบ ตัวโรงแรมห่างออกมาจากตัวเมืองไม่ไกล ภายในชุมชนเล็ก ๆ ทีเ่ ป็นบ้าน 2-3 ชั้น
ถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเมืองจันท์ ทั้งยังส่งเสริมวิถีการใช้ชีวิตแบบ Eco จึงกลายมา
เป็น The Motifs Eco Hotel การตกแต่งเอกลักษณ์ของบานหน้าต่าง ลวดลาย และซุ้มโค้ง
ที่ทำให้เมื่อมองผ่านจากห้องสู่ภายนอก หรือจากพื้นทีห่ นึ่งสูอ่ ีกพื้นทีห่ นึ่งจะได้บรรยากาศที่โร
แมนติกในแบบเมืองจันท์ มีความคล้ายบ้านเก่า แต่ในการปรับใช้นั้นก็ได้มีการคลี่คลาย
รายละเอียดเพื่อให้องค์ประกอบดั้งเดิมนั้น สามารถเข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์นได้ดี
ยิ่งขึน้

17.30 น.

ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร “ครัวอลิสา” ร้านอาหารทะเลบรรยากาศสบายๆกับ
ความอร่อยทีล่ งตัว บรรยากาศดี อาหารอร่อยมีคุณภาพ สด ใหม่ รสชาติจัดจ้าน น้ำจิ้มรส
เด็ด

20.00 น.

กลับสู่โรงแรมที่พกั ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2: จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – อาสนวิหารพระนางมารีอา – ชุมชน
ริมน้ำจันทบูร – น้ำตกพลิ้ว – กรุงเทพฯ

(B / - / -)

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.

เช็คเอาท์จากโรงแรม ออกเดินทางต่อ

09.30 น.

นำทุกท่านสักการะสิง่ สักสิทธิ์ ณ ”ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เป็นสถานทีส่ ำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรง
เก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาเยือน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีรูปทรง
สวยงาม และแปลกตา มีกลิ่นอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยตัว
อาคารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี จะออกแบบเป็นรูปหมวก ทรง 6
เหลี่ยม มีความสวยงามและสง่างามเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นที่จดจำประวัติศาสตร์ของเมือง
จันท์เป็นอย่างมากในเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการกอบกูเ้ อกราชของไทย

10.00 น.

นำทุกท่านเยี่ยมชม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริ มล” เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิก
เก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย ที่ตั้งของ
โบสถ์นี้อยู่ในตัวเมืองจันทบุรี บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่มาของการสร้างโบสถ์แห่งนีเ้ ริม่
จากชาวคาทอลิกเวียดนามจำนวน 120-130 คน ที่อพยพหนีการเบียดเบียนทางศาสนาในโค
ชิน มาตั้งรกรากอยู่ทจี่ ันทบุรี และได้ร่วมมือกับคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน สร้างโบสถ์ไว้เป็นศา
สนสถาน โบสถ์สร้างขึ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2254 บนฝัง่ ตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เป็นโบสถ์
ขนาดเล็ก ต่อมามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวคริสต์คาทอลิกแยกย้าย
กระจัดกระจายกันไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2295 ชาวคริสต์คาทอลิกก็ได้กลับมารวมตัวกัน
ใหม่ และได้สร้างโบสถ์ใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี (สถานที่ตงั้ ในปัจจุบัน) นับได้
ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมาก
ที่สุดในประเทศไทย เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดิน
เป็นชั้นลอยอยู่ทั้งสองข้าง อาคารประดับตกแต่งกระจกสีเป็นรูปนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนา
คริสต์ ภายในมีแต่ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้
ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ

11.00 น.

เที่ยวชม “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน
และญวนอพยพตัง้ แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็น ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการค้าของ จันทบุรีทสี่ ำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะ
เปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนีก้ ็ยังไม่เลือนหายไป
ตามกาลเวลา เมื่อเดินเข้าไปข้างในก็จะพบมุมถ่ายภาพน่ารักๆอยู่หลายมุม มีร้านของฝากของ
ที่ระลึกทีร่ วบรวมเอางานสินค้าพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมืองในแบบฉบับของชาวจันท์มาให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร ทั้ง ผลไม้เปรรูป และของทีร่ ะลึกแฮนด์เมดต่างๆมากมาย

12.00 น.

ให้ทุกท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชมริมน้ำจันทบูร เมื่อมาเยือนถึงถิ่นนี้
ต้องตามรอยความอร่อยไปลิ้มลองรสชาติของอาหารคาวหวาน ทั้งอาหารพื้นบ้าน ทั้งร้าน
ก๋วยจั๊บน้ำข้น ,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล , ขนมไทยหลากหลาย ขนมหวานที่มรี ้านค้าให้ทุกท่าน
เลือกทานตามความชอบ รวมไปถึงคาเฟ่ ร้านกาแฟเล็กๆชิคๆมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ
พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทัง้ เครือ่ งดื่มคลายร้อนและเบเกอรีห่ ลากหลายเมนู

13.00 น.

เจอกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่อ

13.30 น.

พาทุกท่านเที่ยวชม “อุทยานแห่งชาตินำ้ ตกพลิ้ว” เป็นน้ำตกชื่อดังของที่นี่ นอกจากจะมี
น้ำตกสวยไหลกันตลอดทั้งปีแล้ว ก็ยังเป็นจุดที่จารึกประวัตศิ าสตร์สำคัญของไทยอีกด้วย
เพราะเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสถึง 12 ครั้ง ทรงโปรดให้สร้าง พีระมิดแห่ง
ความรัก เพื่อเป็นทีร่ ะลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอีก
ด้วย โดยบริเวณของน้ำตกพลิ้วนั้น จะเป็นน้ำตกทีม่ ีขนาดใหญ่และสวยงาม มีสายน้ำ 2
สายด้วยกัน โดยสายหนึง่ จะไหลผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งจะเป็นขนาดเล็กกว่า แต่ไหลลง
มาจากผาสูงถึง 20 เมตร ซึ่งทั้งสองสายนี้ จะไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใส ใสจนสามารถ
มองเห็นพื้นด้านล่างได้เลย และภายในบริเวณน้ำตก ก็ยังเต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิด
บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจสุดๆโดยเฉพาะ ปลาพลวงหิน ทีม่ ีเยอะมากและตัวใหญ่มาก

15.00 น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ทุกท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

18.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

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

หมายเหตุ : รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก เดินทางพร้อมกัน 8 ท่าน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

ราคา (บาท)

3,900.-

อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้ส่วนตัวปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีตลอดรายการเดินทางข้างต้น
เดินทาง 8 ท่าน ใช้รถตู้ 1 คัน พร้อม มัคคุเทศก์ และคนขับรถ
 โรงแรมที่พัก The Motifs Eco Hotel จำนวน 1 คืน พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามรายการ
หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ 4 มื้อ ตามรายการข้างต้น
 ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าเข้าอุทยานตามที่ระบุไว้ในรายการ
 มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกดูแลท่านตลอดรายการ
 ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปี
ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000
บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาทีจ่ ุดนัดพบ
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว

ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติทตี่ ้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ ว ทีเ่ กิดจากผู้เดินทางเอง
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น (กรณีต้องการ
รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ซึง่ ถือเป็นน้ำใจที่ท่านมีต่อเขาเหล่านั้นที่บริการท่านตลอดการเดินทาง





เงื่อนไขการชำระเงิน :
1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท หลังทำการจองภายใน 48 ชม . จึงจะถือว่าเป็นการจองทีส่ มบูรณ์
2. ชำระส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนวันเดินทาง
3. กรณีวันเดินทางเหลือน้อยกว่า 20 วัน กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ภายใน 5 วัน หลังทำการจอง เพื่อบริษัทฯ จัก
ได้นำชำระต่อการบริการที่เกีย่ วข้องต่อไป ตามเงื่อนไขการบริการของโรงแรม รถเช่า และการบริการอื่นๆ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึง่ ทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะ
ทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
หมายเหตุ:
• ราคาที่แจ้ง สำหรับการเดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน
• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
• กรุณาปฏิบตั ิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
• การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

• รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลีย่ น
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช่จ่ายใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน
การเมือง หรือการจราจร รวมถึงภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และพนักงาน
มัคคุเทศก์

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วง New Normal
- มาตรการการให้บริการบนรถตู้ 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะทำการแจกหน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือให้ลูกค้าทุกท่าน
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั ฯจะมีมาตรการ วัดไข้ตรวจอุณหภูมิ และ ให้ทา่ นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนขึ้นรถ
3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทพิมพ์แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถ)
4. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

