วันแรกของการเดินทาง ศาลหลักเมืองจันทบุรี- ศาลพระเจ้ าตากสิ น- ตราด
– เกาะช้ าง – ป่ าอนุรักษ์ ชายเลน
.......... นัดพบจุดนัดหมาย มีไกค์บริ ษทั DREAM OF TOUR คอยบริ การขึ้นรถตูป้ รับอากาศเดินทางสู่เกาะช้าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อ ไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลพระเจ้าตากสิน หลังจากนั้นเดินทางต่อ สู่จงั หวัดตราด ไปท่าเรื ออ่าว
ธรรมชาติ นัง่ เรื อข้ามเข้าสู่เกาะช้าง แวะเที่ยวป่ าอนุรักษ์ชายเลนถึงได้เวลาสมควรนําท่านกลับเข้าสู่ที่พกั โฮมสเตย์
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ที่พัก อิสระพักผ่ อนตามอัศธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
เกาะช้ าง – ดํานํ้าดูปะการัง –ตกปลา ตกปลาหมึก
เช้า
รับประทานอาหารเข้ า ณ.ที่พัก
10.00 น. ลงเรื อตกปลา ดํานํ้าดูปะการัง จับหอย (จับหอยถ้านํ้าลง)
12.00 น. ทานอาหารกล่ องบนเกาะ หลังจากนั้น ตกปลา ตกปลาหมึก รอบเกาะ
15.00 น. เข้าฝั่ง พักผ่อนตามอัศธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ณ.ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัศธยาศัย (อาหารซีฟดู๊ พร้อมนํ้าจิม้ รสเด็ด)

วันที่สามของการเดินทาง
เกาะช้ าง – สิ นค้า OTOP – สิ นค้าท้ องถิ่นตามอัศธยาสั ย – จุดหมายปลายทาง
เช้า
รับประทานอาหารเข้ า ณ.ที่พัก
10.00 น.
เช็คเอ้า พร้อมสัมภาระ ขึ้นรถ
12.00 น.
ซื้อสินค้า OTOP เกาะช้าง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ข้ามเรื อท่าอ่าวธรรมชาติ ขึ้นฝั่งจังหวัดตราด เดินทางกลับ
แวะซื้ อของสินค้าท้องถิ่น
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19.00 น.

ถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

.................. อัตรานี้รวม ……………
ค่ารถตูไ้ ป-กลับกรุ งเทพฯ-เกาะช้าง -กรุ งเทพฯ 10 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 2 คืน

ค่าภาษีข้ามท่าเรือและค่าเรือดํานํา้
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ

 มัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง

ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
…................อัตรานี้ไม่รวม…………………………….
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ //  ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 10 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถ คนขับเรือดํานํา้ และไกด์ ท้องถิ่น ประมาณ 200.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
………………เงื่อนไขการให้บริ การ…………………………
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2เดือน พร้ อมชําระมัดจํา ท่านละ 2,000บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน
หากโอนเงินเข้ามาแล้วรบกวน ส่ งสลิปเงินโอนเข้ามาที่ 02-187-1314
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 70 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.เนื่องจากตัว๋ เรื อข้ามฝากต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้ น กรณียกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจําคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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………………………หมายเหตุ……………………………………
1.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่ และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการเดินเรื อ
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
7.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
8.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
การเดินเรื อ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

****เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้การเดินเรืออาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง****
ในกรณีทผี่ โู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกกรณี
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