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Code: IE04- FIJI-63CX-OCT-APR-99-104-O0821 

 

6 วัน 4 คนื สาธารณรัฐฟิจ ิ

(เปิดเสน้ทางสูห่มูเ่กาะทะเลใต.้...สาธารณรัฐฟิจ.ิ..คนไทยไมต่อ้งท าวซีา่) 

 

 

 

 

 

โปรโมชัน่พเิศษ ...สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิกแอรเ์วยส์ (CX) 

เริม่ตน้ …. 99,900 บาท  

นาด ิ– ซวูา – เกาะควัตา (วา่ยน ้ากบัปลาฉลามครบีด า) 

 

ราคาทัวร ์99,900 บาท  : 26 – 31 ต.ค. 62 / 30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 62 / 11-16 ม.ค. 63 / 15-

20 ก.พ. 63 / 21-26 ม.ีค. 63 

ราคาทัวร ์104,900 บาท  : 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 / 11-16 เม.ย. 63 / 25-30 เม.ย. 63 

6 วัน 4 คนื ฟิจ ิไขมุ่กแปซฟิิกใต ้

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – นาด ิ

08.00 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคานเ์ตอร ์M 6- M16 สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์  
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11.10 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก แอร์เวยส์ เทีย่วบนิที ่ CX750 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบนิมีบรกิารอาหารบรกิารบนเครื่องบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง  

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชค็แลป๊กอ๊ก ประเทศฮ่องกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูเ่มอืงนาด ิประเทศฟิจ ิ

16.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชค็แลป๊กอ๊ก สู ่สนามบนินาด ิโดยเทีย่วบนิ CX6901 (ใชเ้วลาบนิ 10.10 ชัว่โมง) 

สายการบนิมบีรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง  

วันทีส่อง  ฮ่องกง – นาด ิ– ซวูา  (พักคา้ง 2 คนื) 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินาด ิประเทศฟิจ ิ 

น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (กฎหมายออสเตรเลยีไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ อาหารสด และพชืผัก) 

 น าทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตทิรายซกิาโทกา (Sigatoka) ซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นอุทยานแห่งชาติ

แห่งแรกของประเทศฟิจใินปี 1987 เพื่อปกป้องระบบนเิวศทีเ่ปราะบางของเนนิทรายทีอ่ยู่ใกลป้ากแม่น ้า 

Sigatoka จุดเดน่ของอุทยานแห่งนี้คอื เนนิทรายขนาดใหญ่ หรือ Sand Dune เนนิทรายทีม่ีความสงูตัง้แต ่

20 ถงึ 60 เมตรมีทัศนียภาพที่น่าทึง่ของทวิทัศน์จากยอดเขาทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

อัศจรรยท์างธรรมชาตขิองอุทยานแห่งชาตทิรายแห่งประเทศฟิจ ิจากนั้นน าท่านชมแหล่งโบราณคดเีพื่อดู

โบราณวัตถลุาปิตา รวมถงึเครือ่งปั้นดนิเผาอายุมากกว่าสองพันปี เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่ าจากหนิและสถานที่

ฝังศพทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในมหาสมุทรแปซฟิิก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซูวา (Suva) เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศฟิจ ิตัง้อยู่ทางชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะวตีเีลวูในเขตภาคกลาง จังหวัดเรวา เป็นทีต่ัง้ศูนยก์ลางการบรหิาร ซึง่ในปี ค.ศ. 

1877 ไดต้ัง้ซวูาเป็นเมอืงหลวงของฟิจ ิเมือ่สภาพภมูศิาสตรข์องอดตีทีต่ัง้อดตีรกรากของชาวยุโรปทีเ่ลวูกา

บนเกาะ Ovalau คบัแคบเกนิไป คณะบรหิารของประเทศอาณานคิมไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเมืองเลวูกามายัง 

เมืองซูวาในปี ค.ศ. 1882 น าท่านเชค็อนิโรงแรมทีพ่ัก เพื่อใหท้่านไดพ้ักผ่อนก่อนน าท่านเที่ยวชมฟิจใิน

วันรุ่งข ึน้ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว Tanoa Plaza Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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วันทีส่าม  ซวูา   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมเมืองซูวา เมืองหลวงของประเทศฟิจ ิน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(Fiji National 

Museum) ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บสะสมโบราณวัตถ ุและจัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของชาวฟิจ ิตลอดจนชว่ง

ครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซฟิิกใต ้ตอ้งกลายมาเป็นฐานทพัของทหารอเมรกิัน และ 

ออสเตรเลยี จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับท าเนียบประธานาดบิดีแห่งฟิจ ิ(President Residence) น าท่าน

เทีย่วชมสวนอัลเบริต์ (Albert park) และเทีย่วชมบรเิวณท่าเรือแห่งซูวา (Suva Harbor) จากนัน้น าท่านสู่

ตลาดพืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูแ่ปซฟิิกฮารเ์บอร ์(Pacific Harbor) ซึง่เป็น Adventure Capital ของฟิจ ิภายในเมือง

แปซฟิิกฮารเ์บอรม์กีจิกรรมกลางแจง้มากมายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกสมัผัสฟิจแิบบใกลช้ดิ น าทา่นสู ่Colo I 

Suva ซึง่เป็นสวนป่าและหลมุน ้าใสสมีรกตแห่งหมู่เกาะฟิจไิดแ้บบใกลช้ดิ อสิระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศ

และธรรมชาตขิองประเทศฟิจ ิ(แนะน าใหท้า่นทีต่อ้งการว่ายน ้าในหลุมน ้า เตรียมชดุว่ายน ้าและผา้ขนหนูไป

ดว้ย) สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลบัสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว Tanoa Plaza Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

วันทีส่ ี ่ นาด ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงนาด ิ เมอืงทีช่ ือ่ว่ามสีสีนัและความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าทา่นแวะถา่ยรูป

กบัวัดฮนิด ู(Sri Siva Subramaniya Swami Temple) ซึง่เป็นวัดฮนิดปูระจ าเมอืงนาด ิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (Seafood Menu) 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูหุ่บเขาซาเบโต (Sabeto Valley) เพื่อเขา้ชมศูนยอ์นุรักษ์พันธุก์ลว้ยไมข้องประเทศฟิจ ิ

และทีน่ี่ยังเป็นสถานทีเ่พาะพันธุก์ลว้ยไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศฟิจ  ิใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

ของกลว้ยไมน้านาพันธุท์ีข่ ึน้ชือ่ของฟิจ ิซึง่เรียกไดว้่าเป็นดอกไมท้ีม่ีความส าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศ

เชน่กนั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บา้นชนพื้นเมือง Viseisei Village ซึง่เป็นหมู่บา้นวัฒนธรรมชนพื้นเมือง

ฟิจ ิใหท้่านไดส้ัมผัสถงึวถิีการด ารงชวีติของชนเผ่าพื้นเมืองตลอดจนชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเผ่า 
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ข ึน้เรอืคาตามารานชมพระอาทติยต์กดนิพรอ้มดนิเนอรท์่ามกลาง

บรรยากาศทะเลสวยน ้าใสแห่งแปซฟิิกใต ้

ค า่ รับประทานอาหารค า่ บนเรอื Sunset Cruise พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิและการแสดงของชาวฟิจ ิ

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว Novotel Nadi Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

วันทีห่า้  เกาะควัตา – ด าน ้ากบัฉลามครบีขาวและ ครบีด า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นน่ังเรอืคาตามารานมุ่งหนา้สู ่Kuata Island ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของปลาฉลามครีบขาวและฉลามครีบด า น า

ทา่นด าน ้าแบบ Snorkeling เพื่อชมความสวยงามของฝูงปลาฉลามครีบขาวและฉลามครีบด าแบบใกลช้ดิ 

ซึง่เป็นฉลามทีอ่าศยัอยู่บรเิวณแนวปะการังแห่งนี้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ  

บ่าย  ใหท้า่นไดม้เีวลาเลน่น ้าและพักผ่อนบนและเลน่น ้าบรเิวณชายหาดของเกาะ หรอืจะเลอืกผ่อนคลายอริยิาบถ

ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาเรือคาตามาราน จะมารับคณะกลับสู่เมืองนาด ิ(การเดนิทางระหว่างเกาะใชเ้วลา 2 

ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ักระดบั 4 ดาว Novotel Nadi Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

      หก นาด ิ– ฮ่องกง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบ Breakfast Box 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาด ิเพือ่เชค็อนิ 

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก           เทีย่วบนิ CX6900 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) สายการบนิบรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวันระหว่างเทีย่วบนิ 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 

15.55  . ออกเดนิทางจากสนามบนิฮ่องกง สูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

17.55 น.                                      (Bon Voyage) 
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6 วัน 4 คนื ฟิจ ิไขมุ่กแปซฟิิกใต ้

ราคาทวัร ์99,900 บาท  : 26 – 31 ต.ค. 62 / 30 พ.ย.- 5 ธ.ค. 62 / 11-16 ม.ค. 63 / 15-20 ก.พ. 63 / 21-26 ม.ีค. 

63 

ราคาทวัร ์104,900 บาท  : 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 / 11-16 เม.ย. 63 / 25-30 เม.ย. 63 

อัตราคา่บรกิาร  (บาท) ต.ค. 62 – ม.ีค. 

63 

ปีใหม่/ 

สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ่ พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 99,900 104,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 10,000 12,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี (ตอ้งเสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 95,900 99,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ่) – หักคา่ตัว๋คนื (BKK-HKG-NAN-HKG-BKK) 25,000 29,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่14 สงิหาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก.  

 กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วทวัรอ์อสเตรเลยี (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อัตรานี้รวมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ CX (กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก. ไม่เกนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
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คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ คา่ทปิตา่งๆ 

 อัตรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 41,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้่าย 1,000/ทา่น  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง(หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถงึ 15 ท่าน ราคาทัวร ์เพิม่ท่านละ 4,000 

บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 
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 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

  

 โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน
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ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษัิทฯถอืว่า ลกูคา้ไดอ้่านและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมัดจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


