
 

 

 

2TH104: ทวัร์วังน ำ้เขียว ปรำจีนบุรี นครนำยก 2 วัน 1 คืน (VAN) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนกำรเดนิทำง 
 
 

 

 

 

05.00 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.
ปรำจีนบุรี 

05.30 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำนี ้ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

  แวะให้ทา่นรับประทำนอำหำรเช้ำตำมอัธยำศัย ณ ร้ำนอำหำรระหว่ำงกำรเดำทำง 

09.00 น. เดนิทางถึง จ.ปรำจีนบุรี  
  น าทา่นเดนิทางไปชม สถำปัตยกรรม วัดรัตนเนตตำรำม จ.ปรำจีนบุรี  
  สถาปัตยกรรม วัดรัตนเนตตาราม เป็นทีก่ล่าวขานถึงความแปลกตาแต่งดงามอ่อนช้อยดว้ยการประดบัประดาเปลือก
  หอยจากทะเลน ามาตบแต่งประดบัประดาจนน่าท่ึงสวยงามจนเป็นทีก่ล่าวขานโดยเกิดจากฝีมือของเจ้าอาวาสพระและ
เณร  ภายในวดัช่วยกนัเนรมิตวิหารมณฑปหอระฆงัรวมทัง้พทุธประวติัทีเ่กี่ยวข้องทางพทุธศาสนาเพือ่ใหเ้ป็น“พทุธสถาน”ของ
  องค์พระพทุธเจ้าแบบมีเอกลกัษณ์ของชมุชนมีทัง้ปางประสูติตรสัรู้แสดงธรรมและปรินิพพานทกุส่ิงถูกตบแต่งดว้ยเปลือก
  หอยทะเลหลากหลายชนิดรวมทัง้ตวัพญานาคตัง้แต่บนัไดทางข้ึนจนถึงตวัวิหารรวมทัง้ภายในถูกตบแต่งดว้ยเปลือกหอย
  ทีห่ลากหลายลวดลายของความสวยงามสีของเปลือกทีแ่ตกต่างกนัไปกลมกลืนแบบธรรมชาติเป็นทีส่วยงามย่ิงนกัทัง้หมด
  เกิดข้ึนจากฝีมือของเจ้าอาวาสเองทีไ่ม่เคยเรียนรู้กบัสถาปัตยกรรมมาก่อนจนเป็นทีฮื่อฮาแก่ญาติโยมทีเ่ขา้มาท าบญุใน
  วดัย่ิงนกั 

วันแรก  กรุงเทพฯ - วัดรัตนเนตตำรำม - Verona at Tublan - วังน ำ้เขียว - วัดบ้ำนไร่ 2 –  
  โรงค่ัวกำแฟวังน ำ้เขียว - วังน ำ้เขียวฟำร์ม - ผำเก็บตะวัน 



 

 

 

  น าทา่นเดนิทางไปยงั เดอะเวโรน่ำแอททับลำน (Verona at Tublan)  
  เดอะเวโรน่าแอททับลาน (Verona at Tublan) ตัง้อยู่ในอ าเภอนาดีจงัหวดัปราจีนบรีุเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงจุดพกัรถและ
  พกัผ่อนแห่งใหม่ของจงัหวดัปราจีนบรีุโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองเวโรน่าแห่งแควน้เวเนตโตป้ระเทศอิตาลีตน้ก าเนิด
  นวนิยายโรมิโอ&จูเลียตอนัเลือ่งชือ่ของโลกจึงก่อก าเนิดดินแดนแห่งรกัในเมืองไทยกบัเดอะเวโรน่าแอททบัลานท่ามกลาง
  บรรยากาศขนุเขาทีมี่อากาศบริสทุธ์ิอนัดบั7 ของโลกใหค้วามรู้สึกโรแมนติกแบบสดุๆพร้อมสถาปัตยกรรมทีจ่ าลอง 
  สะพานCastelvecchioทะเลสาบGarda ลานกลางแจ้งแบบArena หอคอยLambertiหอนาฬิกาหอระฆงัจตัรุสัเออร์เบทีใ่ห้
  ไดเ้ข้าถึงความเป็นเวโรน่าแบบสดุๆพร้อมกบักิจกรรมล่องเรือคอนโดล่าชมต านานรกัแห่งบา้นจูเลียตนัง่รถมา้สไตล์อิตาลี
  พร้อมชมฟาร์มสไตล์คนัทรีไดไ้กลชิ้ดและใหอ้าหารสตัว์นานาชนิดสนกุไปกบัเคร่ืองเล่นและสนัทนาการต่างๆมากมาย 
  พร้อมบริการรถATV ใหไ้ดA้dventure แบบมนัส์ๆยงัไม่หมดแค่นีที้นี่ย่งัมีสินคา้ทัง้แบรนด์ไทยแบรนด์นอกถึง 120  
  ร้านคา้ใหค้ณุไดช้มชิมช๊อปแชะพร้อมความสนกุอีกมากมายทีร่อคณุไดส้มัผสัไปกบัคนทีค่ณุรกัเพียงแค่อยู่เมื่องไทยก็ 
 เหมือนไดไ้ปอิตาลี  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน (1) ณ ร้ำนอำหำร  
  น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดบ้ำนไร่ 2 นมสัการหลวงพอ่คณู เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
  วัดบ้านไร่ 2 เดิมทีคือ วันบุไผ่ โดยหลวงพ่อคูณไดบ้ริจาคเงินเพือ่ใชใ้นการก่อสร้างวดับไุผ่จ านวนกว่า 30 ลา้นบาท 
 ปัจจุบนัไดมี้การปรบัปรุงพฒันาบูรณะก่อสร้างอย่างต่อเนือ่งทัง้สร้างก าแพงวดั, ซุ้มประตู, ทางเขา้ออก, หอระฆงั,  
 หอ้งน ้าและอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอโุอสถซ่ึงหากแลว้เสร็จจะเป็นศาสนสถานทีส่ าคญัเพือ่ใหป้ระชาชนได ้
 ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีส าคญัทางศาสนาร่วมกนัวดับา้นไร่ 2 ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ประตูสู่ภาคอีสานความ 
 ภาคภูมิใจของชาวโคราชทีป่ระดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ทีส่ดุในโลกทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งมากราบไหว ้  
 สกัการะเพือ่เป็นศิริมงคลในการเดินทางข้อพรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั 
  น าทา่นเดนิทางไปชิมกาแฟสด กบับรยากาศชิลด์ ริมสายน า้ ทุง่นา ร้านกาแฟเทรนด์ใหม ่อีกแหง่หนึง่ 
 ของวนัน า้เขียว ณ โรงค่ัวกำแฟวังน ำ้เขียว อิสระชมและชิมพร้อมทัง้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  
  น าทา่นเดนิทาง เข้าสูท่ี่พกั ณ บ้ำนไผ่สีทอง หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
15.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั วังน ำ้เขียวฟำร์ม ฟาร์มเห็ดบ้านบไุทร ศนูย์สาธิตการปลกู และแปรรูปเห็ดหอม 
 บ้านบไุทร ชมเทคนิคด้านการเกษตรท่ีผลิตโดย ภมูิปัญญาชาวบ้านและเจาะลกึกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอม  
 ให้เป็นสินค้าสารพดัพร้อมเลือกซือ้เห็ดสดและเห็ดแปรรูปฟาร์มเห็ดหอม เห็ดหลินจือ 
  น าทา่นชมพระอาทิตย์ตกดนิท่ี ผำเก็บตะวัน ได้เวลาอนัเหมาะสมน าทา่นเดนิทางกลบั 
19.00 น. บริกำรอำหำรเย็น (2) ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... ZZzz 
 
 

 

 

 

06.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของที่พัก 

วันท่ีสำม Montana farm - นครนำยก - เข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล - พุทธอุทยำนมำฆบูชำอนุสรณ์ - 
  น ำ้ตกสำริกำ – สะพำนทุ่งนำมุ้ย - ซุ้มป่ำไผ่วัดจุฬำภรณ์วนำรำม - กรุงเทพฯ 



 

 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางไป Montana farm (มอนทำน่ำฟำร์ม) คือ แหลง่ท่องเท่ียวบรรยากาศดีทา่มกลางวิว 
 ภเูขาบรรยากาศภายในร่มร่ืนพืน้ท่ีภายในฟาร์ม คอ่นข้างกว้างขวาง ภายในฟาร์มมีฟาร์มแกะสามารถให้ 
 อาหารน้องแกะสดุนา่รักอยา่งใกล้ชิด มีมมุถ่ายภาพสวยหลายจดุให้ได้ ถ่ายภาพ รวมถึงให้บริการ  
 ร้านอาหาร โดยเนรมิตพืน้ท่ีภายในฟาร์มโดยแบง่เป็นจดุตา่งๆ เชน่ ฟาร์มแกะ ร้านอาหาร กาแฟ   
 โรงเรือนปลกูผกั Souvenir Shop มมุถ่ายภาพ Key of Love เกมส์โซน อลัปาก้าฟาร์ม เป็นต้น 
  น าทา่นเดนิทางไป ออกเดนิทำงสู่ เข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล 

11.30 น.  เดนิทางถึง เข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชล ชมเข่ือนคอนกรีตบดอดัท่ียาวท่ีสดุในโลก 
  เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างข้ึนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า
  เขื่อนขนุด่านปราการชลเพือ่เชิดชูวีรกรรมของขนุหาญพิทกัษ์ไพรวนัหรือขนุด่านวีรชนของนครนายกในสมยักรุงศรี 
  อยธุยา เข่ือนแห่งนี ้รบัน ้าทีไ่หลมาจากอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน ้าตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
  นิยมมากเป็นอนัดบัตน้ของจงัหวดันครนายกเลยล่ะสามารถชมทิวทศัน์อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ไดจ้ากบริเวณสนัเขื่อนและ
  ชมทิวทศัน์เมืองนครนายกดา้นหลงัเขื่อนถ่ายรูปชิคๆป่ันจกัรยานชมวิวสวยๆ อิสระเก็บภาพความสวยงาม และประทบัใจ
  ตามอธัยาศยั 

12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน (4) ณ ร้ำนอำหำร 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั พุทธอุทยำนมำฆบูชำอนุสรณ์ สวนพทุธชยนัตี 2600 ปี 
  พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตัง้อยู่ใกล้ๆ  กบัทางข้ึนน ้าตกสาลิกา บนพืน้ที ่53 ไร่ แวดลอ้มดว้ยภูเขา มีสายน ้าไหล
  ผ่านเมื่อเข้าไปในสถานทีแ่ห่งนีเ้ราจะไดเ้ห็นพระพทุธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหนา้ตกั 9 เมตร 
  สูง 13.5 เมตร เป็นตวัแทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพทุธรูปขนาดหนา้ตกั 90 ซม. อีก 
  1,250 องค์ เป็นตวัแทน พทุธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์ส าคญัเมื่อครัง้พทุธกาล 

  น าทา่นเดนิทางสู ่น ำ้ตกสำริกำ 
14.00 น. น าทา่นชมความสวยงามของ น ำ้ตกสำริกำ ซึง่เป็นน า้ตกขนาดใหญ่สายน า้ไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ 
  ถึง 9 ชัน้คะ่ผาท่ีสงูท่ีสดุอยูท่ี่ประมาณ 200 เมตรแตล่ะชัน้มีอา่งรับน า้ซึง่ไมล่กึมากสามารถลงเลน่น า้ได้ 
 แบบสบายๆ และปลอดภยัอิสระเลน่น า้ พร้อมทัง้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
  น าทา่นออกเดนิทางไปยงั อทุยานพระพิฆเนศ 
15.00 น. น าทา่นเดนิทางไปไปสดูโอโซนให้ช่ืนปอด ท่ี สะพำนทุ่งนำมุ้ย แลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องจงัหวดันครนายก 
  สะพานทุ่งนามุ้ย ตัง้อยู่ที ่ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นสะพานไม้ไผ่ทีท่อดยาวคดเคีย้วเป็นรูปตวัเอส พาดผ่าน
  บนทอ้งนาของลงุอ๊อด เจ้าของไร่ ยาวกว่า 150 เมตร บรรยากาศร่มร่ืนดว้ยตน้ไม้สีเขียวและทิวเขานอ้ยใหญ่รูปทรง 
 แปลกตากนัไปตัง้แต่เขาหล่นจนถึงเขาใหญ่ 

16.30 น. เดนิทางถึง อ.บ้ำนนำ น าคณะเท่ียวชมซุ้มป่าไผ ่ท่ีเท่ียวอนัซีนแหง่หนึง่ของเมืองไทย เหมือนได้ไปเท่ียวป่า
  ไผอ่าราชิยาม่า ในประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูใ่น วัดจุฬำภรณ์วนำรำม วดัท่ีเงียบสงบ ทางเข้าวดัเป็นอโุมงค์ 



 

 

 

 ต้นไผ ่บรรยากาศเหมือนอยู่ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นซุ้มป่าไผท่ี่เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิโน้มเข้าหากนัตาม  
 ธรรมชาต ิทอดตวัเป็นแนวยาวหลายเมตร ให้ความร่มร่ืน 
  น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
20.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 
 

วันเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 3-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พักเดี่ยว 

19-20 มกราคม 2562 4,200 3,900 1,000 
26-27 มกราคม 2562 4,200 3,900 1,000 

02-03 กมุภาพนัธ์ 2562 4,200 3,900 1,000 
09-10 กมุภาพนัธ์ 2562 4,200 3,900 1,000 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2562 4,200 3,900 1,000 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2562 4,200 3,900 1,000 

02-03 มีนาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
09-10 มีนาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
16-17 มีนาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
23-24 มีนาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
30-31 มีนาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
6-7 เมษายน 2562 

(6 วนัจกัรี) 
4,200 3,900 1,000 

13-14 เมษายน 2562 
(13-14 วนัสงกรานต์) 

4,200 3,900 1,000 

14-15 เมษายน 2562 
(13-15 วนัสงกรานต์) 

4,200 3,900 1,000 

20-21 เมษายน 2562 3,900 3,500 1,000 



 

 

 

27-28 เมษายน 2562 3,900 3,500 1,000 
04-05 พฤษภาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
11-12 พฤษภาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
19-20 พฤษภาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
25-26 พฤษภาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
01-02 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
08-09 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
15-16 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
22-23 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
29-30 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
06-07 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
15-16 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
20-21 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
27-28 กรกฎาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
03-04 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
11-12 สิงหาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
17-18 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
24-25 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
31 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 3,900 3,500 1,000 
07-08 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
14-15 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
21-22 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
28-29 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
05-06 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
12-13 ตลุาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
19-20 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
26-27 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 

02-03 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
09-10 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 



 

 

 

16-17 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
23-24 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
07-08 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
14-15 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
21-22 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
28-29 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 

31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 4,500 4,200 1,000 
11-12 มกราคม 2563 4,200 3,900 1,000 

 
 
 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก 
รำคำขึน้อยู่ กับช่วงเทศกำล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 3,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 3,700 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,700 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 3,000 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 

เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 
 
 



 

 

 

อัตรำนีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
อัตรำนีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักณที่จ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกับภำษี) 
 

สิ่งท่ีควรน ำไป 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขกำรจองและส ำรองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 

เงื่อนไขกำรเดนิทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ



 

 

 

สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


