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AD05-10: ทวัรว์งัน ้ำเขียว ปรำจีนบุรี นครนำยก 2 วนั 1 คนื (VAN) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนกำรเดินทำง 
 
 

 

 

 

05.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลำดพร้ำว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอำกำศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ จ.ปรำจีนบุร ี

05.30 น. ล้อหมุน !! หำกมำช้ำเกินกว่ำน้ี ท่ำนจะตกทริป และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

  แวะใหท้่านรบัประทำนอำหำรเช้ำตำมอธัยำศยั ณ ร้ำนอำหำรระหว่ำงกำรเดำทำง 
09.00 น. เดนิทางถงึ จ.ปรำจีนบุรี  
  น าท่านเดนิทางไปชม สถำปัตยกรรม วดัรตันเนตตำรำม จ.ปรำจีนบุรี  
  สถาปัตยกรรม วดัรตันเนตตาราม เป็นทีก่ล่าวขานถงึความแปลกตาแต่งดงามอ่อนชอ้ยดว้ยการประดบัประดา
เปลอืกหอยจากทะเลน ามาตบแต่งประดบัประดาจนน่าทึง่สวยงามจนเป็นทีก่ล่าวขานโดยเกดิจากฝีมอืของเจา้อาวาสพระและเณรภายในวดั
ช่วยกนัเนรมติวหิารมณฑปหอระฆงัรวมทัง้พุทธประวตัทิีเ่กีย่วขอ้งทางพุทธศาสนาเพือ่ใหเ้ป็น“พุทธสถาน”ของ องคพ์ระพุทธเจา้แบบมี
เอกลกัษณ์ของชุมชนมทีัง้ปางประสูตติรสัรูแ้สดงธรรมและปรนิิพพานทุกสิง่ถูกตบแต่งดว้ยเปลอืกหอยทะเลหลากหลายชนิดรวมทัง้ตวั
พญานาคตัง้แต่บนัไดทางขึ้นจนถงึตวัวหิารรวมทัง้ภายในถูกตบแต่งดว้ยเปลอืกหอยทีห่ลากหลายลวดลายของความสวยงามสีของเปลอืกที ่
แตกต่างกนัไปกลมกลืนแบบธรรมชาตเิป็นทีส่วยงามยิง่นักทัง้หมดเกดิขึ้นจากฝีมอืของเจา้อาวาสเองทีไ่ม่เคยเรยีนรูก้บัสถาปัตยกรรมมา
ก่อนจนเป็นทีฮ่อืฮาแก่ญาตโิยมทีเ่ขา้มาท าบุญในวดัยิง่นัก 
  น าท่านเดนิทางไปยงั เดอะเวโรน่ำแอททบัลำน (Verona at Tublan)  
  เดอะเวโรน่าแอททบัลาน (Verona at Tublan) ตัง้อยู่ในอ าเภอนาดจีงัหวดัปราจนีบุรเีป็นแหล่งชอ้ปป้ิงจดุพกัรถและ
พกัผ่อนแห่งใหม่ของจงัหวดัปราจนีบุรโีดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงเวโรน่าแห่งแคว้นเวเนตโต้ประเทศอติาลตี้นก าเนิดนวนิยายโรมโิอ&

วนัแรก  กรงุเทพฯ - วดัรตันเนตตำรำม - Verona at Tublan - วงัน ้ำเขียว - วดับ้ำนไร่ 2 – โรงคัว่
กำแฟวงัน ้ำเขียว - วงัน ้ำเขียวฟำรม์ - ผำเก็บตะวนั 
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จูเลยีตอนัเลือ่งชือ่ของโลกจงึก่อก าเนิดดนิแดนแห่งรกัในเมอืงไทยกับเดอะเวโรน่าแอททบัลานท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาทีม่อีากาศ
บรสิุทธิอ์นัดบั7 ของโลกใหค้วามรูส้กึโรแมนตกิแบบสุดๆพรอ้มสถาปัตยกรรมทีจ่ าลองสะพานCastelvecchioทะเลสาบGarda ลาน
กลางแจง้แบบArena หอคอยLambertiหอนาฬิกาหอระฆงัจตัุรสัเออรเ์บทีใ่ห้ไดเ้ขา้ถงึความเป็นเวโรน่าแบบสุดๆพรอ้มกบักจิกรรมล่องเรอื
คอนโดล่าชมต านานรกัแห่งบา้นจูเลยีตนัง่รถมา้สไตล์อติาล ี พรอ้มชมฟารม์สไตล์คนัทรไีดไ้กลช้ดิและใหอ้าหารสตัวน์านาชนิดสนุก
ไปกบัเครือ่งเล่นและสนัทนาการต่างๆมากมายพรอ้มบรกิารรถATV ใหไ้ดA้dventure แบบมนัส์ๆ ยงัไม่หมดแค่น้ีทีนี่ย่งัมสีนิคา้ทัง้แบรนด์
ไทยแบรนด์นอกถงึ 120 รา้นคา้ใหคุ้ณไดช้มชมิช๊อปแชะพรอ้มความสนุกอกีมากมายทีร่อคุณไดส้มัผสัไปกบัคนทีคุ่ณรกัเพยีงแค่อยู่เมือ่ง
ไทยกเ็หมอืนไดไ้ปอติาล ี 
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (1) ณ ร้ำนอำหำร  
  น าท่านเดนิทางไปยงั วดับ้ำนไร่ 2 นมสัการหลวงพ่อคูณ เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
  วดับ้านไร่ 2 เดมิทคีอื วนับไุผ่ โดยหลวงพ่อคูณไดบ้รจิาคเงนิเพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งวดับุไผ่จ านวนกว่า 30 ล้านบาท
ปัจจุบนัไดม้กีารปรบัปรุงพฒันาบูรณะก่อสรา้งอย่างตอ่เนือ่งทัง้สรา้งก าแพงวดั, ซุ้มประต,ู ทางเขา้ออก, หอระฆงั, หอ้งน ้าและอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งศาลาการเปรยีญและอุโอสถซึง่หากแลว้เสรจ็จะเป็นศาสนสถานทีส่ าคญัเพือ่ใหป้ระชาชนได้  ใชป้ระโยชน์ในการ
ประกอบพธิสี าคญัทางศาสนาร่วมกนัวดับา้นไร่ 2 ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ประตูสู่ภาคอสีานความภาคภูมใิจของชาวโคราชทีป่ระดษิฐาน
รูปหล่อองคห์ลวงพ่อคูณใหญ่ทีสุ่ดในโลกทีนั่กท่องเทีย่วจะต้องมากราบไหวส้กัการะเพือ่เป็นศริมิงคลในการเดนิทางขอ้พรใหแ้คลว้คลาด
ปลอดภยั 
  น าท่านเดนิทางไปชมิกาแฟสด กบับรยากาศชลิด ์รมิสายน ้า ทุ่งนา รา้นกาแฟเทรนดใ์หม่ อกีแห่งหนึ่ง
ของวนัน ้าเขยีว ณ โรงคัว่กำแฟวงัน ้ำเขียว อสิระชมและชมิพรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  
  น าท่านเดนิทาง เขา้สู่ทีพ่กั ณ บ้ำนไผ่สีทอง หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
15.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั วงัน ้ำเขียวฟำรม์ ฟารม์เหด็บา้นบุไทร ศูนยส์าธติการปลูก และแปรรูปเหด็หอม
บา้นบุไทร ชมเทคนคิดา้นการเกษตรทีผ่ลติโดย ภูมปัิญญาชาวบา้นและเจาะลกึกรรมวธิแีปรรูปเหด็หอม ใหเ้ป็นสนิคา้
สารพดัพรอ้มเลอืกซือ้เหด็สดและเหด็แปรรูปฟารม์เหด็หอม เหด็หลนิจอื 
  น าท่านชมพระอาทติยต์กดนิที ่ผำเกบ็ตะวนั ไดเ้วลาอนัเหมาะสมน าท่านเดนิทางกลบั 
19.00 น. บริกำรอำหำรเยน็ (2) ณ ห้องอำหำรของรีสอรท์ จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั ... ZZzz 
 
 

 

 

 

06.30 น. รบัประทำนอำหำรเช้ำ (3) ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางไป Montana farm (มอนทำน่ำฟำรม์) คอื แหล่งทอ่งเทีย่วบรรยากาศดที่ามกลางววิ
ภูเขาบรรยากาศภายในรม่รื่นพืน้ทีภ่ายในฟารม์ คอ่นขา้งกวา้งขวาง ภายในฟารม์มฟีารม์แกะสามารถใหอ้าหารน้องแกะ
สุดน่ารกัอย่างใกลช้ดิ มมีมุถ่ายภาพสวยหลายจุดใหไ้ด ้ถ่ายภาพ รวมถงึใหบ้รกิาร  รา้นอาหาร โดยเนรมติพืน้ที่
ภายในฟารม์โดยแบ่งเป็นจุดตา่งๆ เช่น ฟารม์แกะ รา้นอาหาร กาแฟ โรงเรอืนปลูกผกั Souvenir Shop มุมถ่ายภาพ Key 
of Love เกมสโ์ซน อลัปากา้ฟารม์ เป็นตน้ 
 น าท่านเดนิทางไป ออกเดินทำงสู่ เข่ือนขนุด่ำนปรำกำรชล 
11.30 น.  เดนิทางถงึ เข่ือนขนุด่ำนปรำกำรชล ชมเขือ่นคอนกรตีบดอดัทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

วนัท่ีสอง Montana farm - นครนำยก - เข่ือนขนุด่ำนปรำกำรชล - พทุธอทุยำนมำฆบูชำอนุสรณ์ - 
น ้ำตกสำริกำ – สะพำนทุ่งนำมุ้ย - ซุ้มป่ำไผ่วดัจุฬำภรณ์วนำรำม - กรงุเทพฯ 
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  เขือ่นขนุด่านปราการชล สรา้งขึ้นตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระราชทานชือ่เขือ่นว่า
เขือ่นขุนด่านปราการชลเพือ่เชดิชูวรีกรรมของขุนหาญพทิกัษ์ไพรวนัหรอืขุนด่านวรีชนของนครนายกในสมยักรุงศรอียุธยา เขือ่นแห่งน้ี รบั
น ้าทีไ่หลมาจากอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ผ่านน ้ าตกเหวนรกลงสู่อ่างเกบ็น ้าเป็นแหล่งท่องเทีย่วที ่  นิยมมากเป็นอนัดบัต้น
ของจงัหวดันครนายกเลยล่ะสามารถชมทวิทศัน์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ไดจ้ากบรเิวณสนัเขือ่นและชมทวิทศัน์เมอืงนครนายกด้านหลงั
เขือ่นถ่ายรปูชคิๆปัน่จกัรยานชมววิสวยๆ อสิระเกบ็ภาพความสวยงาม และประทบัใจตามอธัยาศยั 
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวนั (4) ณ ร้ำนอำหำร 
  น าท่านเดนิทางไปยงั พทุธอทุยำนมำฆบูชำอนุสรณ์ สวนพทุธชยนัต ี2600 ปี 
  พทุธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตัง้อยู่ใกล้ๆ  กบัทางขึน้น ้าตกสาลิกา บนพื้นที ่53 ไร่ แวดลอ้มดว้ยภูเขา มสีายน ้าไหล
ผ่านเมือ่เขา้ไปในสถานทีแ่ห่งน้ีเราจะไดเ้หน็พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาตโิมกขข์นาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตกั 9 เมตร สูง 13.5 เมตร 
เป็นตวัแทนองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ บรเิวณโดยรอบมกีารสรา้งพระพุทธรูปขนาดหน้าตกั 90 ซม. อกี  1,250 องค ์เป็นตวัแทน พุทธ
สาวกแสดงถงึเหตุการณ์ส าคญัเมือ่ครัง้พุทธกาล 
  น าท่านเดนิทางสู่ น ้ำตกสำริกำ 
14.00 น. น าท่านชมความสวยงามของ น ้ำตกสำริกำ ซึง่เป็นน ้าตกขนาดใหญ่สายน ้าไหลตกจากหน้าผาเป็น
ทอดๆ 
  ถงึ 9 ชัน้ค่ะผาทีส่งูทีสุ่ดอยู่ทีป่ระมาณ 200 เมตรแต่ละชัน้มอี่างรบัน ้าซึง่ไม่ลกึมากสามารถลงเล่นน ้าได้
แบบสบายๆ และปลอดภยัอสิระเล่นน ้า พรอ้มทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
  น าท่านออกเดนิทางไปยงั อุทยานพระพฆิเนศ 
15.00 น. น าท่านเดนิทางไปไปสดูโอโซนใหช้ื่นปอด ที ่สะพำนทุ่งนำมุ้ย แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของจงัหวดั
นครนายก 
  สะพานทุ่งนามุ้ย ตัง้อยู่ที ่ต.สารกิา อ.เมอืง จ.นครนายก เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตวัเอส พาดผ่าน
บนทอ้งนาของลุงอ๊อด เจา้ของไร่ ยาวกว่า 150 เมตร บรรยากาศร่มรืน่ดว้ยต้นไมส้เีขยีวและทวิเขาน้อยใหญ่รูปทรงแปลกตากนัไปตัง้แต่เขา
หล่นจนถงึเขาใหญ่ 
16.30 น. เดนิทางถงึ อ.บ้ำนนำ น าคณะเทีย่วชมซุม้ป่าไผ่ ทีเ่ทีย่วอนัซนีแห่งหนึ่งของเมอืงไทย เหมอืนไดไ้ปเทีย่ว
ป่าไผ่อาราชยิาม่า ในประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ใน วดัจุฬำภรณ์วนำรำม วดัทีเ่งยีบสงบ ทางเขา้วดัเป็นอุโมงคต์น้ไผ่ 
บรรยากาศเหมอืนอยู่ประเทศญี่ปุ่ น เป็นซุม้ป่าไผ่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิโน้มเขา้หากนัตามธรรมชาต ิทอดตวัเป็น
แนวยาวหลายเมตร ใหค้วามรม่รื่น 
  น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
20.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
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วนัเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 4-11 ปี  

รำคำท่ำนละ 
พกัเด่ียว 

06-07 มถิุนายน 2563 4,900 4,500 800 
13-14 มถิุนายน 2563 4,900 4,500 800 
20-21 มถิุนายน 2563 4,900 4,500 800 
27-28 มถิุนายน 2563 4,900 4,500 800 
04-05 กรกฎาคม 2563 5,200 4,200 1,000 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,900 4,500 800 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,900 4,500 800 
25-26 กรกฎาคม 2563 4,900 4,500 800 
01-02 สงิหาคม 2563 4,900 4,500 800 
08-09 สงิหาคม 2563 4,900 4,500 800 
15-16 สงิหาคม 2563 4,900 4,500 800 
22-23 สงิหาคม 2563 4,900 4,500 800 
29-30 สงิหาคม 2563 4,900 4,500 800 
05-06 กนัยายน 2563 4,900 4,500 800 
12-13 กนัยายน 2563 4,900 4,500 800 
19-20 กนัยายน 2563 4,900 4,500 800 
26-27 กนัยายน 2563 4,900 4,500 1,000 
02-03 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
03-04 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
10-11 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
17-18 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
23-24 ตุลำคม 2563 5,500 5,200 1,200 
24-25 ตุลำคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
07-08 พฤศจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
14-15 พฤศจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
21-22 พฤศจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
28-29 พฤศจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 

05-06 ธนัวำคม 2563 5,500 5,200 1,500 
12-13 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
19-20 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
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26-27 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
31 ธนัวำคม 2563 - 01 มกรำคม 2564 5,500 5,200 1,500 

02-03 มกรำคม 2564 5,500 5,200 1,500 
09-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
16-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
23-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
30-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 

 
รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำร 

 

ลกัษณะกำรเข้ำพกั 
รำคำขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกำล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  4,500 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 3,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 800 

 

เงื่อนไขกำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 2,000 บำท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
อตัรำน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 4 มือ้ 
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
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อตัรำน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีขอใบก ำกบัภำษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน ำไป 

▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขกำรจองและส ำรองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
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* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไมต่ ่ากว่า 8 ทา่น 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากว่า 6 ทา่น 
 


