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รายการท่องเทีย่ว 

วนัที-่1 กรุงเทพ -  นครปฐม - หวัหนิ - สวนสนประดพิทัธ ์- กรุงเทพฯ - L - 

06.00 น.  พบกนัที ่สถานีรถไฟบางซือ่ เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั 
06.30 น.  เดนิทางจาก สถานีกรุงเทพ โดยขบวนรถไฟพเิศษน าเทีย่วสวนสนประดพิทัธ ์ขบวนที ่911 
07.40 น.  ถงึสถานี นครปฐม ใหท้่านไดน้มสัการองคพ์ระปฐมเจดยีห์รอืเดนิเลอืกซือ้ของได ้40 นาท ี
08.20 น.  ออกจากสถานีนครปฐม 
10.30 น.  เดนิทางถงึ สถานีหวัหนิ แวะถา่ยภาพสถานีเป็นทีร่ะลกึ รถตูร้อตอ้นรบั 10 ท่าน/1คนั  
12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ซฟู้ีด) 

เดนิทางไป วดัหว้ยมงคล วดัทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนหลวงพ่อทวดองคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก จากน้ัน
ไปเช็คอินคาเฟ่เก๋เก๋ เมมโมรีเ่ฮาส ์คาเฟ่สไตลโ์รงนาสีขาว ดา้นหลังเป็นอ่างเก็บน ้า               
ใหค้วามรูส้ึกเหมือนเดินชมสวนในต่างประเทศ แวะสกัการะพระบรมราชานุสาวรยีส์มเด็จ        
พระบูรพกษตัรยิ ์7 พระองคแ์ห่งสยาม ณ อุทยานราชภกัดิ ์จากน้ันไปพกัผ่อนชลิชลิรมิทะเลที่
หาดสวนสนประดพิทัธิ ์หาดทรายสวย น า้ทะเลใส เป็นอนัดบัตน้ๆใน อ.หวัหนิ 

  ออกเดนิทางไปสถานีรถไฟสวนสนประดพิทัธ ์
15.31 น.   รถไฟขบวนพเิศษน าเทีย่ว ขบวนที ่912 ออกเดนิทางจาก สถานีสวนสนประดพิทัธ ์สูก่รงุเทพฯ  
19.25 น.   เดนิทางถงึสถานีรถไฟบางซือ่ โดยสวสัดภิาพ 
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*** ขอบพระคุณท่านทีใ่ชบ้รกิารคะ่ *** 
รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผู ้

จดัโดยยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
 

อตัราคา่ทวัร ์ 
ปีใหม่ 1 ม.ค.65 / 22, 29 ม.ค. / 5, 12, 19, 26 ก.พ.  
5, 12, 19, 26 ม.ีค. /2, 9, 16, 23 เม.ย. 
คา่ทวัรท์่านละ  999   บาท 

 
อตัรานีร้วม 
- คา่รถไฟกรงุเทพฯ-หวัหนิ-กรงุเทพฯ ไปกลบัช ัน้ 3 
- คา่รถตูป้รบัอากาศคนัละ 8-9 ทา่น 
- คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ระบใุนรายการ 
- คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
- ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุวงเงินประกนั 1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาท 500,000 บาท หรอืตาม

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัทีบ่รษิทัฯท าไว ้(ไม่ครอบคมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
- คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 100 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 คน  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
-คา่ประกนัสขุภาพและประกนัชวีติ 
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***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR หรอื ATK ตามที่

จงัหวดัก าหนด-เน่ืองจากมกีารเปลีย่นขอ้ก าหนดไปตามสถานการณปั์จจุบนั กรุณาเช็คขอ้มูล
อพัเดทกอ่นเดนิทางทุกคร ัง้ *** 
 
เทีย่วอย่างม ัน่ใจ ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั...โดย รบัรองมาตรฐาน SHA 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง  
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุคร ัง้  
 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

  
การจองทีน่ั่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์จดัสรรทีน่ัง้ใหลู้กคา้โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองและพรอ้มช าระเงิน  
 
เง่ือนไขการช าระเงิน  
-ช าระเงินเตม็จ านวน หลงัการจอง  
 
กรณียกเลกิ 
- ไม่สามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์เ้มือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
- การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท า
รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุตา่ง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

เน่ืองจากการท ารายการทวัรล์่วงหนา้ อาจมกีารเพิม่/ลด รายการเดนิทาง หรอื เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการ
เดนิทางทีแ่น่นอนอกี คร ัง้ ก่อนท าการจองและมดัจ า ซ ึง่ถอืเป็นการรบัทราบรายการทวัรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผู ้
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน เพือ่ใหท้วัร ์ สามารถเดนิทางไดอ้าจมีการรวมทวัรก์บับรษิทัคู่คา้ เพือ่เดนิทางรว่มกนั ทัง้นี้
มาตรฐานและการดูแลลูกคา้ จะถอืปฏบิตัเิป็นอย่างดรีว่มกนั รวมถงึเงือ่นไขการยกเลกิ ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นเพยีง
มาตรฐานเบีอ้งตน้ ซ ึง่หากกรุป๊น้ัน ๆ เป็นชว่งเทศกาลส าคญั หรอื เป็นกรุป๊ทีม่กีาร วางมดัจ าใหแ้กส่ายการบนิ และ/หรอื 
โรงแรม ค่าใชจ้า่ยด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ มสีทิธใินการหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึค่า ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เหมาะสมโดยไม่ขึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 

 


