
 

 

 



 

 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ-นครปฐม - หวัหนิ  - L - 
06.30 น.  เดนิทางจาก สถานีบางซือ่ โดยขบวนรถไฟพเิศษน าเทีย่วสวนสนประดพิทัธ ์ขบวนที ่911 
07.40 น.  ถงึสถานีนครปฐม นมสัการ องคพ์ระปฐมเจดยี ์หรอืเดนิเลอืกซือ้ของได ้40 นาท ี
08.20 น.  ออกจากสถานีนครปฐม 
10.30 น.  เดนิทางถงึสถานีหวัหนิ  
10.40 น.       อสิระถ่ายรูปสถานีรถไฟหวัหนิ และน าท่านเขา้ชม หอ้งสมุดรถไฟ 
12.00 น. รบัประทางอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ ออกเดนิทางสู่ วดัหว้ยมงคล สกัการะองคห์ลวงปู่ทวดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย น าท่านเขา้ชม 
ฟารม์แกะด า ชมและชอ๊ปที ่ตลาดหวัหนิสามพนันาม 
17.00 น.  น าท่านสูต่ลาดคนเดนิ ตลาด ซเิคดา้ CICADA MARKET (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
19.30 น.  กลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

โรงแรม Huahin  White villa หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที-่2 หวัหนิ –วนอทุยานปรานบุร-ี สวนสนประดพิทัธ-์กรุงเทพ B L - 
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 
08.00 น.    ออกเดนิทางสู ่วณอทุยานปรานบุร ีชมความอดุมสมบรูณข์องป่าชายเลน 
10.00 น.    น าท่านเชค็อนิแลนดม์ารค์ใหม่หวัหนิ รา้นกาแฟ Memory house 
11.30 น.    รบัประทางอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.30 น.    น าท่าน ชมวดัถ า้เขาเตา่ 
14.00 น.    น าท่านถา่ยรปูชมววิ ณ สวนสนประดพิทัธ ์
15.31 น     น าท่านขึน้รถไฟออกเดนิทางจากสถานีปลายทางสวนสนประดพิทัธส์ู ่กรงุเทพฯ ขบวนที ่912 
19.25 น.    เดนิทางถงึ สถานีบางซือ่ โดยสวสัดภิาพ 
 
***รายการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดย
ยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร รถไฟหวัหนิ-สวนสนประดพิทัธ ์ 2 วนั 1 คนื   
ปีใหม่ 1-2 ม.ค.65 / 22-23, 29-30 ม.ค. / 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ก.พ.  
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 ม.ีค. / 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 เม.ย. 
ราคาท่านละ  2,499  บาท 
พกัเดีย่ว   1,000  บาท 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คา่รถไฟช ัน้ 2 ขาไป-ขากลบั กรงุเทพฯ-หวัหนิ-กรงุเทพฯ  
 รถตูป้รบัอากาศคนัละ 8-9 ท่าน 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท) 
  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และ 3% 
 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่นอกรายการทีส่ ัง่เพิม่ 
 ค่าทปิ 200 บาท / ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม) ทปิมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัรถแลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
 

เอกสารการเดนิทาง 

-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากการท ารายการทวัรล์่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรอื เมนูอาหาร โปรด
ตรวจสอบโปรแกรมการเดนิทางทีแ่น่นอนอกี คร ัง้ ก่อนท าการจองและมดัจ า ซ ึง่ถอืเป็นการรบัทราบ
รายการทวัรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน เพือ่ใหท้วัร ์สามารถเดนิทางไดอ้าจ
มกีารรวมทวัรก์บับรษิทัคูค่า้ เพือ่เดนิทางรว่มกนั ทัง้นีม้าตรฐานและการดแูลลูกคา้ จะถอืปฏบิตัเิป็นอย่าง
ดรีว่มกนั รวมถงึเงือ่นไขการยกเลกิ ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นเพยีงมาตรฐานเบีอ้งตน้ ซ ึง่หากกรุป๊น้ัน ๆ 
เป็นชว่งเทศกาลส าคญั หรอื เป็นกรุป๊ทีม่กีาร วางมดัจ าใหแ้กส่ายการบนิ และ/หรอื โรงแรม คา่ใชจ้่าย
ด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ มสีทิธใินการหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึคา่ ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เหมาะสมโดยไม่ขึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 

 



 

 

***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR หรอื ATK 
ตามทีจ่งัหวดัก าหนด-เน่ืองจากมกีารเปลีย่นขอ้ก าหนดไปตามสถานการณปั์จจุบนั กรุณา
เชค็ขอ้มูลอพัเดทกอ่นเดนิทางทุกคร ั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 หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูก
ท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุตา่ง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 
 

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


