2TH062: ทัวร์ สวนผึง้ เจาะลึกสวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 2 วัน 1 คืน (VAN)
แผนการเดินทาง
วันแรก
05.30 น.
06.00 น.
08.00 น.

กรุ งเทพฯ - ราชบุรี - อุทยานหินเขางู – The Scenery Vintage Farm - ตลาดนา้ สวนผึง้ Veneto นา้ ตกเก้าโจน (นา้ ตกเก้าชั้น) - ธารนา้ ร้ อนบ่ อคลึง
จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่ นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.สวน
ผึง้ จ.ราชบุรี
ล้ อหมุน !! หากมาช้ าเกินกว่ านี้ ท่ านจะตกทริ ป และไม่ สามารถเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ ได้ ท้งั สิ้น
แวะให้รับประทานอาหารเช้ าตามอัธยาศัย ณ ร้ านอาหาร
เดินทางถึง อ.สวนผึง้
นาท่านเดินทางไปยัง อุทยานหินเขางู เป็ นอุทยานหิน สวนป่ า แต่เดิมเป็ นแหล่งระเบิดและย่อยหิ นที่สาคัญ
ของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ เนื่องจากเป็ นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้
เล็งเห็นถึงความเสื่ อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูน้ ียงั เป็ นศาสนสถานอัน
เก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหิ นที่บริ เวณนี้ไป หลังจากยกเลิกสัมปทาน เขางู
กลายเป็ นเหมืองร้าง มีสภาพทรุ ดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พฒั นาเขางูให้เป็ นสวนสาธารณะ และ
สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี และได้สร้างพระพุทธรู ปหิ นขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการ
ยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน
นาท่านเดินทางไปยังThe Scenery Vintage Farmที่เที่ยวสวนผึ้งสุ ดฮิต ของสวนผึ้ง
The Scenery Vintage Farmมีกิจกรรมสุดเทรนมากมาย ใครที่มาเที่ยวสวนผึง้ แล้ วต้ องแวะมาถ่ ายรู ปให้ อาหารแกะ
กัน อดีตเป็ นรี สอร์ ทที่ปัจจุบันปรั บเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแบบวันเดย์ ทริ ป มีทั้งหมู่บ้านชาวไร่ สไตล์ อังกฤษ ฟาร์ มแกะ
ให้ บริ การเยีย่ มชมฟาร์ ม, ให้ อาหารน้ องแกะ, มีร้าน Honey Scene ให้ บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม ไอศครี ม และขนม,
ให้ บริ การถ่ ายรู ปแบบ Vintage , มีซ้ ุมเกมส์ การละเล่ นต่ างๆ มากมาย เช่ นยิงธนู ยิงเป้ า , มีร้าน Sheepie Sheep
จาหน่ ายเสื ้อผ้ า สิ นค้ าที่ระลึก สิ นค้ าตกแต่ งบ้ าน สิ นค้ าท้ องถิ่นที่มคี ุณภาพ เช่ นนา้ ผึง้ The Scenery Vintage Farm
เป็ นต้ น

นาท่านเดินทางไปยัง ตลาดนา้ สวนผึง้ Veneto สถานที่พกั ผ่อน และแหล่ง shopping แห่งใหม่ใน
อ.สวนผึ้ง โดดเด่นไม่ซ้ าใคร กับตลาดน้ าสุ ดหรู ใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ด้วย สไตล์ Santorini อันแสนโร
แมนติก รับกับงานสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นกับโทนสี ขาวสะอาดตา ตัดด้วยน้ าเงินสด ทอดตัวยาวรับกับ

11.00 น.

บ่าย

ทะเลสาบขนาดกว่า 20 ไร่ โอบล้อมด้วยขุนเขา และอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ได้ถูกเนรมิตให้เป็ น
ตลาดน้ าสุ ดหรู ให้บรรยากาศราวกับสวรรค์ในประเทศกรี ซ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้ านอาหารครัวม่ อนไข่ หลังอาหารหาเครื่ องดื่มเย็นๆ ทานกัน
สักหน่อยเพื่อความสดชื่ น@อามันเต้ คอฟฟี่ แอนด์ แค้ มป์ พร้อมชมความน่ารักของกระต่ายน้อย
หลากหลายสี สัน ที่นี่ยงั เป็ นร้านจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก ของฝากแฮนด์เมด (Hand Made) มากมาย
หลากหลายชนิดให้เลือกชมและซื้ อฝากคนที่ท่านนึกถึง ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อยืด กรอบรู ปจักรยาน พวกกุญแจ
ของแต่งบ้าน แกะหลากสี กระต่ายน่ารักๆ หรื อจะเลือกส่ ง Post Card ที่มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
หาใครบางคนที่ไม่ได้มาสวนผึ้งในครั้งนี้ก็สามารถบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆผ่านปลายปากกาของท่านเองได้
นาท่านเดินทางไปผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันต่อ@ธารนา้ ร้ อนบ่ อคลึง
ธารน้าร้ อนบ่ อคลึง เป็ นธารนา้ ร้ อนธรรมชาติที่เกิดจากฝี มือมนุษย์ ความหมายคือ นานมาแล้ วที่แห่ งนีม้ กี ารขุดค้ นพบ
ตานา้ ร้ อนเล็กๆ โดยบังเอิญ เป็ นนา้ ร้ อนผุดขึน้ มาจากดินโคลน และไหลไม่ เป็ นทิศเป็ นทาง ผู้บุกเบิกสร้ างจึ งพยายาม
สร้ างคันกั้นบังคับทิศทางการไหลของนา้ ร้ อน จนเกิดเป็ นแนวลาธารฝี มือมนุษย์ สร้ าง แต่ กแ็ ลดูไหลดุจดังธรรมชาติ จน
กลายเป็ นที่เที่ยวที่มชี ื่ อเสียงของสวนผึง้ อีกแห่ งหนึ่ง ด้ วยความพิเศษของบ่ อที่นี่คือ เค้ ามีสรรพคุณใช้ ในการรั กษา
อาการปวดเมื่อยตามตัว

17.00 น.
18.30 น.
วันทีส่ อง
05.00 น.

06.00 น.

นาท่านเดินทางไป นา้ ตกเก้าโจนหรื อนา้ ตกเก้าชั้น ถึงลานจอดรถซึ่ งอยูด่ า้ นล่างพาท่านเดินทางด้วย
เท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ถึงบริ เวณตัวน้ าตก ซึ่ งน้ าตกเก้าชั้นเป็ นน้ าตกขนาดใหญ่ สู ง 9 ชั้น
ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่สมบูรณ์ลอ้ มรอบด้วยธรรมชาติระยะทางเดินจากชั้นล่างถึงชั้นบนประมาณ 2 กม. ใช้
เวลาประมาณ 2 ชม. ให้ท่านอิสระเล่นน้ าเย็นๆ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั บัววัฒนารีสอร์ ท / อู่งหลงรีสอร์ ท หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เช็คอิน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร เชิญทุกท่านอิสระพักผ่อนเก็บแรงไว้สาหรับการ
เดินทางในวันพรุ่ งนี้
เขากระโจม - สวนผึง้ ออคิด - บ้ านหอมเทียน - เถ้ าฮ่ งไถ่ - วัดพระศรีอารย์ - กรุ งเทพฯ
ตื่นเช้ากันสักหน่อย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามและประทับใจกันบนเขา @เขากระโจม
(อย่ าลืมเตรี ยมเครื่ องกันหนาวไปด้ วยนะคะ)
นาท่านเดินทางด้วยรถกระบะ 4X4 (รถ 1 คัน นัง่ ได้ 10 ท่าน) Adventure ขึ้น เขากระโจม ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที
เดินทางถึง ยอดเขากระโจม เฝ้ารอแสงทองแตะขอบฟ้า ท่ามกลางความหนาวเย็น เพิ่มความอบอุ่นให้
ร่ างกาย ด้วยกาแฟ หรื อโอวันติลอุ่นๆ สักแก้ว เมื่อแสงสี ทองมาเยือน เราจะพบกับภาพทะเลหมอก
ท่ามกลางขุนเขา แบบ 360 องศา อิสระเก็บภาพความทรงจากันตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางไปชมฟาร์ มกล้วยไม้ สวนผึง้ ออคิดชมดอกกล้วยไม้หลากหลายชนิด ถ่ายภาพ และยัง
สามารถซื้ อกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย สามารถเลือกได้เองในสวน พร้อมราคาที่ลดพิเศษ ตาม
โปรโมชัน่ ของสวนที่จดั ในแต่ละช่วง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
นาท่านเดินทางไป บ้ านหอมเทียน ชมเทียนหอมหลากสี หลายแบบที่ทากันเอง
บ้ านหอมเทียน มีโรงงานขนาดย่ อมๆอยู่ด้านหลังเทียนที่นี่มแี บบและสีสันหลากหลายต่ างจากที่อื่นก็เพราะว่ าออกแบบเอง
ทาเองไม่ ได้ เลียนแบบใคร"บ้ านหอมเทียน"มีผลิตภัณฑ์ หลากหลายรู ปแบบให้ เลือกซื ้ออาทิ เทียนหอมบล็อกเทียนหอม
ลวดลายต่ างๆผลิตภัณฑ์ จะวางจาหน่ ายที่ร้านหากใครชอบแต่ งบ้ านให้ ได้ ทั้งความสวยงามและได้ ประโยชน์ ด้วยผู้ที่สนใจ
สามารถเลือกซื ้อสาหรั บตกแต่ งหรื อเป็ นของฝากของที่ระลึกได้ เทียนเป็ นงานหัตถกรรมที่มคี วามสวยงามสามารถตกแต่ งได้
ตามใจผู้ทาคนที่มาเยือนนอกจากจะได้ เลือกซื ้อเทียนคุณภาพระดับพรี เมีย่ มไปเป็ นของฝากแล้ วยังจะได้ รับความอิ่มใจใน
บรรยากาศที่แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติและศิลปะพร้ อมรู ปถ่ ายสวยๆกลับบ้ านซึ่ งตกแต่ งได้ น่าประทับใจแวดล้ อมไปด้ วยสีเขียว
ของต้ นไม้ข้าวของสะสมเก่ าเก็บทั้งภาชนะสังกะสีตะเกียงโบราณของเล่ นเก่ าฯลฯที่แลดูมเี สน่ ห์แม้จะจัดวางแบบไม่ ได้ ตั้งใจ

08.30 น.

บริการอาหารเช้ า (3)ณ ห้ องอาหารของทีพ่ กั หลังอาหารอิสระทาภารกิจส่ วนตัว พร้อมเก็บ
สัมภาระเตรี ยมตัวออกเดินทางกลับ
นาท่านชมโรงงาน“เถ้ า ฮง ไถ่ ”ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นโรงงานผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี
เถ้ า ฮง ไถ่ เริ่ มก่ อตัง้ ตั้งแต่ ปีพ.ศ 2476 นายซ่ งฮงแซ่ เตียได้ มาพบแหล่ งดินที่จังหวัดราชบุรีจึงได้ ชวนพรรคพวกมาตั้ง
โรงงานผลิตไหนา้ ปลาโอ่ งนา้ ไม่ มลี ายกระถางต้ นไม้ เป็ นโรงงานแรกของราชบุรีและต่ อมาได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาอย่ าง
ต่ อเนื่องจนถึงปั จจุบันจนมาถึงทายาทรุ่ นที่ 3 คุณวศินบุรี(ติว้ ) สุพานิชวรภาชน์ เล็งเห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานที่ใน
ขณะนั้นมีการแข่ งขันสูงมีโรงโอ่ งเกิดขึน้ มากมายถึง 20 กว่ าโรงเกิดภาวะโอ่ งล้ นตลาดและยุคสมัยที่เปลีย่ นไปคนต้ องการ
โอ่ งนา้ เก็บนา้ น้ อยลงจึงได้ พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆออกมาเป็ นงานศิลปะสร้ างสรรค์ ที่สวยงามร่ วมสมัยและใช้
สอยได้ จริ งไม่ ได้ มเี พียงสีนา้ ตาลเขียวไข่ กาเหมือนเช่ นแต่ ก่อนแต่ มสี ีกว่ า 600 กว่ าสีในปั จจุบันและรู ปแบบแปลกใหม่ เกิด
ขึน้ อยู่เสมอ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4)ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเที่ยวชม สุ นทรี แลนด์ ดินแดนตุ๊กตา
สุ นทรีแลนด์ เกิดจากความตั้งใจของคุณสุนทรี เอี่ยมหนู ผู้บุกเบิกการทาโรงงานตุ๊กตาหลังจากที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ
ตุ๊กตาเลยเป็ นแรงบันดาลใจในการ เปิ ดสุนทรี แลนด์ แห่ งนีเ้ พื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาหรั บผู้ที่หลงใหลในตุ๊กตา โดย
ปรั บปรุ งส่ วนหนึ่งของพืน้ ที่โรงงานให้ เป็ นดินแดนแห่ งตุ๊กตา ในชื่ อ“สุนทรี แลนด์ แดนตุ๊กตา”มาที่นี่นักท่ องเที่ยวจะได้
เพลิดเพลินกับการถ่ ายภาพกับเหล่ าตุ๊กตา ในบรรยากาศจาลองจากทั่วโลก สามารถมาเล่ น อุ้ม กอด และถ่ ายภาพได้
อย่ างเต็มที่ ถือว่ าเป็ นการย้ อนวัยได้ อย่ างมีความสุข ได้ เลือกซื ้อหาตุ๊กตาหลายหลายแบรนด์ ในราคาโรงงาน ถือว่ าเป็ น
อีกหนึ่งแหล่ง ท่ องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีที่น่าสนใจเป็ นอย่ างยิ่งในบรรยากาศจาลองจากทั่วโลก สามารถมาเล่ น อุ้ม
กอด และถ่ ายภาพได้ อย่ างเต็มที่ ซึ่ งได้ แบ่ งโซนการจัดแสดงตุ๊กตาไว้ มากมายหลายห้ อง ซึ่ งแต่ ละ ห้ องก็มคี วามโดดเด่ น
โดยมีน้องหมีเป็ นตัวเอกในนั้น ไม่ ว่าจะเป็ นห้ องที่จาลองประเทศต่ างๆ เช่ น เกาหลี อียิปต์ อเมริ กา ทางสถานที่ยงั มี
บริ การให้ เรา เปลีย่ นชุดตัวมาสคอตอีกด้ วย เรี ยกได้ ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียว

นาท่านเดินทางสู่ The Blooms Orchid Parkชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น กันเกรา พยุง สารภี มะหาด
ตะคร้อ ฯลฯ ภายในร่ มรื่ นด้วยสวนป่ าอุทยานกล้วยไม้
The Blooms Orchid Parkมีกล้ วยไม้ เกาะติดบนต้ นไม้ ใหญ่ แบบธรรมชาติ กล้ วยไม้ ลกู ผสมสายพันธุ์ต่างๆ เช่ น Dendrobium
Aranda MokaraAranthera VandaOncidiumที่ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี มีโซนสวนจัดแต่ งที่มพี ันธุ์กล้ วยไม้ หายากและมี
มุมถ่ ายรู ปสวยงามมากมาย ท่ ามกลางสวนกล้ วยไม้ ตัดดอกส่ งออกขนาดใหญ่ เส้ นทางเดินชมอุทยานสะดวก ร่ มรื่ น นอกจาก
ในส่ วนของโซนอุทยานแล้ ว ยังมีการนาชมแปลงนาสาธิ ต เครื่ องมือการทานาสมัยโบราณ เข่ น เกวียน คันไถ เครื่ องสีข้าว
โบราณฯลฯ ท่ านสามารถชมและเลีย้ งแกะในทุ่งหญ้ าที่สวยงาม พร้ อมลานกิจกรรมต่ าง ๆ และเครื่ องเล่ นสนามให้ เด็ก ๆ
เลือกเล่ นอย่ างปลอดภัย

นาท่านเดินทางไป อุโบสถทองคาณวัดพระศรีอารย์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อุโบสถทองคาณวัดพระศรีอารย์ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ อลังการแห่ งพลังศรั ทธาของชาวราชบุรีที่มตี ่ อ
พระพุทธศาสนาในการก่ อสร้ างอุโบสถทองคามูลค่ าร้ อยล้ าน ใช้ เวลาก่ อสร้ างนานถึง 37 ปี นาท่ านชม
#ชมลวดลายปูนปั้ นที่สร้ างขึน้ เฉพาะไม่ มแี บบสาเร็ จรู ป
#ฝาผนังแต่ งแต้ มด้ วย จิ ตรกรรมเรื่ องพระมหาชนก พระเจ้ า ๕ พระองค์
#กราบไหว้ พระศรี อารย์ พระพุทธรู ปคู่วดั พระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคน
เคารพกราบไหว้
#พระประธาน พระพุทธรู ปปางมารวิชัย ศิลปะพม่ า สร้ างด้ วยหยกขาวทั้งองค์
#กราบสักการะร่ าง ของหลวงพ่ อขันธ์ ที่ ไม่ เน่ าเปื่ อยอยู่ในโลงแก้ ว
#ชมโบสถ์ หลังเก่ าและบ่ อนา้ ศักดิ์สิทธิ์
#แหล่ งเรี ยนรู้ การทาว่ าวไทยกับปราชญ์ ชาวบ้ าน
#ศูนย์ อบรมค่ ายพุทธบุตร สอนให้ ยวุ ชนเข้ าใจถึงหลักคาสั่งสอนของพระพุทธองค์

20.00 น.

นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สิ้ นสุ ดการให้บริ การ

***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริ ษทั จะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่ า 3-11 ปี
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

01-02 กุมภาพันธ์ 63
08-09 กุมภาพันธ์ 63

4,500
4,900

4,200
4,500

1,200
1,500

15-16 กุมภาพันธ์ 63
22-23 กุมภาพันธ์ 63
29 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
07-08 มีนาคม 2563
14-15 มีนาคม 2563
21-22 มีนาคม 2563
28-29 มีนาคม 2563
04-05 เมษายน 2563
05-06 เมษายน 2563
11-12 เมษายน 2563
12-13 เมษายน 2563
13-14 เมษายน 2563
14-15 เมษายน 2563
18-19 เมษายน 2563
25-26 เมษายน 2563
01-02 พฤษภาคม 2563
02-03 พฤษภาคม 2563
09-10 พฤษภาคม 2563
16-17 พฤษภาคม 2563
23-24 พฤษภาคม 2563
30-31 พฤษภาคม 2563
06-07 มิถุนายน 2563
13-14 มิถุนายน 2563
20-21 มิถุนายน 2563
27-28 มิถุนายน 2563
04-05 กรกฎาคม 2563
11-12 กรกฎาคม 2563
18-19 กรกฎาคม 2563
25-26 กรกฎาคม 2563
01-02 สิ งหาคม 2563

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,500
4,500
4,900
4,900
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,900
4,500
4,500
4,500
4,500

4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,200
4,200
4,500
4,500
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,500
4,200
4,200
4,200
4,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,200
1,200
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200

08-09 สิ งหาคม 2563
15-16 สิ งหาคม 2563
22-23 สิ งหาคม 2563
29-30 สิ งหาคม 2563
05-06 กันยายน 2563
12-13 กันยายน 2563
19-20 กันยายน 2563
26-27 กันยายน 2563
03-04 ตุลาคม 2563
10-11 ตุลาคม 2563
17-18 ตุลาคม 2563
23-24 ตุลาคม 2563
24-25 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
07-08 พฤศจิกายน 2563
14-15 พฤศจิกายน 2563
21-22 พฤศจิกายน 2563
28-29 พฤศจิกายน 2563
05-06 ธันวาคม 2563
12-13 ธันวาคม 2563
19-20 ธันวาคม 2563
26-27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564
02-03 มกราคม 2564
09-10 มกราคม 2564
16-17 มกราคม 2564
23-24 มกราคม 2564
30-31 มกราคม 2564

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,900
4,500
4,500
4,900
4,900
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,900
4,500
4,500
4,500
4,900
4,900
4,500
4,500
4,500
4,500

4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,500
4,200
4,200
4,500
4,500
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,500
4,200
4,200
4,200
4,500
4,500
4,200
4,200
4,200
4,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
1,200
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ
ลักษณะการเข้ าพัก
ราคาขึน้ อยู่กบั ช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

ราคา
4,500 (ราคาเริ่ มต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

4,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

4,200

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

3,500

ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,200

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทุกประการ ***
ส่ วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน
อัตรานีร้ วม






ค่ารถตูป้ รับอากาศVIP 9 ที่นงั่ พร้อมน้ ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ าอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขและ
ข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชี วติ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริ ง
× ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และหักณทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

สิ่ งทีค่ วรนาไป






ครี มกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรู ป

เงื่อนไขการจองและสารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริ ษทั จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรื อสถานที่
ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้บริ การส่ วนใดส่ วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การในส่ วนนั้นคืน
ได้
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์ มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู ้ 10 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู ้ 13 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน

