ท้าลมร้อน...ลงเกาะเล่นน้า...ชลบุร!ี !!
Package Code: CB4D01

โปรโมชั่น

“RPT Travel…Travel Your Dream”

เส้ นทาง ทริป 4 วัน 2 คืน (ต้ นทางจาก ลาปาง เชียงใหม่ หรื อลาพูน) เดินทางโดยรถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง

หำดทรำยแก้ว สัตหีบ ,เที่ยวชมเรื อหลวงจักรี นฤเบศร ,หำดบำงเสร่ ,สปี ดโบ๊ทไปเกำะไผ่ ,เล่นน้ ำเกำะไผ่ ,
เล่นน้ ำที่เกำะล้ำน , เกำะสำก ,เขำพระตำหนัก ,เขำชีจรรย์
“ลงเล่นน้ ำบนเกำะแสนสวยแบบเต็มอิ่มไปเลย…!!!”

LINE ID: RPTTRAVEL
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วันแรก และวันที่สองของการเดินทาง
21.00 น. คณะพบกันทีจ่ ุดนัดพบ (เช่นสนำมบิน สถำนีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) จ.ลำปำง จ.ลำพูน หรื อ เชียงใหม่
22.00 น. ออกเดินทำง
07.30 – 08.30 น. พักรับประทำนอำหำรเช้ำ
10.00 - 12.30 น. เล่นน้ ำหำดทรำยแก้ว สัตหีบ

12.30 – 13.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
14.30 – 15.15 น. เที่ยวชมเรื อหลวงจักรี นฤเบศร
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16.00 น. เข้ำที่พกั เล่นน้ ำหำดบำงเสร่

18.00 น.

รับประทำนอำหำรเย็น

วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ

08.00 น.

ออกเดินทำงเดินทำงไปท่ำเรื อ

09.00 – 10.00 น.

เดินทำงไปเกำะไผ่โดยเรื อสปี ดโบ๊ท

10.00 – 12.00 น.

เที่ยว/เล่นน้ ำเกำะไผ่

11.00 – 12.00 น.

เดินทำงไปเกำะล้ำนโดยเรื อสปี ดโบ๊ท

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ที่เกำะล้ำน)
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13.30 – 15.00 น.

เที่ยว/เล่นน้ ำที่เกำะล้ำน

15.00 – 15.30 น.

เดินทำงไปเกำะสำกโดยเรื อสปี ดโบ๊ท

15.30 – 17.00 น.

เที่ยว/เล่นน้ ำที่เกำะสำก

17.00 – 18.30 น.

เดินทำงกลับที่พกั

19.00 น.

รับประทำนอำหำรเย็น และพักผ่อนตำมอัธยำศัย
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วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ (พร้อมเช็คเอ้ำท์)

08.00 น.

ออกเดินทำง

09.00 – 09.45 น.

เขำพระตำหนัก

10.15 – 11.00 น.

เขำชีจรรย์

11.00 น.

เดินทำงกลับ

12.30 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

24.00 น.

เดินทำงถึงที่หมำยโดยสวัสดิภำพ
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หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรออกทริ ปเดินทำงในกรณีที่มีผเู ้ ดินทำง 2 ท่ำนขึ้นไป หำกกรณีท่ำนประสงค์เดินทำงเพียง 1 ท่ำนทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่ำทัวร์ เพิ่มตำมที่ได้ตกลงรำคำกันกับพนักงำนขำยแล้วตำมควำมเหมำะสม
- โรงแรมที่พกั ตำมที่บริ ษทั จัดให้ในรำยกำรหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน (ห้องล่ะ 2 ท่ำน) พร้อมอำหำรเช้ำ หากวันเข้าพักตรงกับ
เทศกาล เทรดแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นย้ายทีพ่ ักโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- ร้ำนอำหำรตำมที่บริ ษทั ฯจัดให้ในรำยกำรหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน หากวันเข้ารับประทานตรงกับเทศกาล เทรดแฟร์ หรือ
การประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่รับประทานโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรกำรท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสัย อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำช้ำ
ของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน ,ภัยธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสัย อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำช้ำของ
สำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องกรำบขออภัยในกำรสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่รับผูเ้ ดินทำงที่เป็ นเด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี และท่ำนที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair
เว้นแต่จะมีกำรตกลงกันกับพนักงำนขำย
- ในกรณีที่ท่ำนต้องกำรออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศ โปรดแจ้งพนักงำนขำยเพื่อยืนยันว่ำ คณะทัวร์ออกเดินทำงได้แน่นอน
หำกออกตัว๋ โดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนขำยแล้วออกเดินทำงไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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อัตรำค่ำบริ กำร
จานวนผู้โดยสาร (ท่าน)
ราคาท่านล่ะ (บาท)

หมำยเหตุ

2 ท่าน

3-4 ท่าน

5-6 ท่าน

7-8 ท่าน

9 ท่าน

12,999

9,999

7,399

6,299

5,699

- พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนล่ะ 1,000 บำท
- อัตรำนี้ยงั ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน/ ตัว๋ รถไฟ/ ตัว๋ รถโดยสำร หรื อยำนพำหนะที่จะเดินทำงมำยังจุดนัดพบ หำกต้องกำรให้

บริ ษทั ฯออกตัว๋ เดินทำงโปรดแจ้งพนักงำนขำย

อัตรำนี้รวม
1. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
2. รถตูป้ รับอำกำศระดับ VIP 9 นัง่ นำท่ำนเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง (กฎหมำยไม่อนุญำตให้ขบั รถเกิน 12
ชัว่ โมง/วัน)
3. อำหำรเมนูระดับมำตรฐำน รวมเป็ นอำหำรเช้ำ 1 มื้อ กลำงวัน 3 มื้อ อำหำรค่ำ 2 มื้อ
4. โรงแรมที่พกั จำนวน 2 คืน พร้อมอำหำรเช้ำ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยว ให้ควำมรู้ สนุกสนำนและคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000. - บำท (หำกอำยุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่ำประกันอุบตั ิเหตุ
ระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)
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อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่ำเครื่ องดื่ม และอำหำรที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร ที่นอกเหนือจำกทำงทัวร์จดั ให้
2. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ข้ นึ อยูก่ บั กำรบริ กำร

กำรยกเลิกกำรเดินทำง และกำรขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทำง
• บริษัทฯ มีนโยบายให้ ลูกค้าชาระเงินเต็มจานวนก่อนการเดินทางภายใน 10 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงกาหนดการของทางลูกค้าเอง
• หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทำงและวันเดินทำง สำมำรถทำได้ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริ ง 30วัน โดยไม่เสี ย
ค่ำใช้จ่ำย และ 40 วันก่อนกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลหรื อ High Season (เทศกำลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษำยน,
พฤษภำคม, เดือนตุลำคม, เดือนพฤศจิกำยน และเดือนธันวำคม)
• หำกท่ำนประสงค์จะยกเลิกกำรเดินทำงด้วยเหตุผลส่วนตัว แม้ว่ำจะยกเลิกก่อนกำหนดกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ขอคิดอัตรำ
ค่ำบริ กำรของเจ้ำหน้ำที่ท่ำนละ 1,000 บำท (หำกจำนวนผูเ้ ดินทำงลดลง ส่งผลกระทบต่อท่ำนอื่นในคณะเดินทำงด้วย)
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ตัว๋ เครื่ องบิน
• ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป - กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่ม และกำรจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผูก้ ำหนด ซึ่งทำงบริ ษทั ฯไม่
สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทำงต้องรอ
Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำวกรุ ณำตรวจสอบกับเจ้ำหน้ำที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำ Refundได้หรื อไม่ก่อนที่ทำ่ นจะชำระเงินค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้องพัก
• ห้องพักในโรงแรม/ที่พกั เป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน /3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจำกัดของห้องพักและกำรวำงรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พกั ซึ่งมักมีควำมแตกต่ำงกัน อำจจะท ให้
ท่ำนไม่ได้ห้องติดกันตำมที่ตอ้ งกำรหรื ออำจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น 3 –4 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยน
หรื อโรงแรม/ที่พกั เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
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สัมภำระและ ค่ำพนักงำนยกสัมภำระ
• สำหรับน้ ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตำมมำตรฐำนคือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผูโ้ ดยสำรชั้น
ประหยัด) กำรเรี ยกค่ำระวำงน้ ำหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้
• สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีควำม กว้ำงx ยำวx
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว)x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)x 46เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้ท้งั นี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ้นบนพำหนะกำรเดินทำง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสี ย, สูญหำยของกระเป๋ ำสะพำย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรล่ำช้ำ, สูญเสี ย, สูญหำยของกระเป๋ ำเดินทำง ที่เกิดจำกควำมผิดพลำดของ
สำยกำรบินในทุกกรณี ทำงบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในกำรติดตำมปัญหำและข้อเรี ยกร้องจำกทำงสำยกำรบินเท่ำที่จะทำได้
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แบบฟอร์มกำรจองทัวร์
พนักงำนที่ติดต่อ.......................................................................ชื่อผูจ้ อง.................................................................................................
เบอร์ติดต่อ............................................................................... E-mail...................................................................................................
โปรแกรมทัวร์..................................................................... กำหนดกำรเดินทำง..................................... รำคำ......................................
จำนวน ผูใ้ หญ่......................... ท่ำน เด็กอำยุ 2-12 ปี ................................ท่ำน เด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี ........................ ท่ำน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
**กรุ ณำกรอกข้อมลูเป็ นภำษำอังกฤษตำมหน้ำพำสปอร์ต/บัตรปรำจำตัวประชำชน และระบุขอ้ มูลประเภทอำหำรที่ตอ้ งกำร เช่นไม่ทำน
เนื้อวัว เป็ นต้น**
No.

NAME

No. Passport/
ID Card

Date of
Birth

Airline Member
No.

ประเภทห้อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 1,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่าน
1.1 ชื่ อบัญชี หจก.อาร์ พีที รุ่งเจริญเพิม่ พูนทวีทรัพย์ (บัญชีออมทรัพย์)
ธ. กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

เลขที่ 062-3-68613-2

1.2 ชื่ อบัญชี นายเดชา เรื องประกาย และ/หรื อ นายบุณยาลิตร์ ธรกิจ (ประเภทออมทรัพย์)
ธ. กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

เลขที่ 063-8-79880-8

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 5 วัน
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