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กําหนดการเดนิทาง: สงิหาคม 63 – มกราคม 64 

(การนัต ี8 คน สามารถออกเดนิทางได ้!!) 

 



    

 

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ –กาญจนบรุ ี–จามจรุยีกัษ ์- อ.สงัขละบรุ ี- ดา่นพระเจดยี ์3 องค ์ - เจดยีพ์ุทธคยา - 
วดัหลวงพอ่อตุตะมะ  - ลอ่งเรอืชมเมอืงบาดาลหรอืวดัใตนํ้า้ 
 
05.30 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมายป๊ัมปตท.ดนิแดง-วภิาวดโีดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแก่

ทา่น( หมายเหต ุ: จดุนัดหมายอาจมกีารเปลีย่นแปลงเราจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 7 วัน) 
06.00 น.  ออกเดนิทางสู ่จังหวัดกาญจนบรุโีดยรถต ูV้IP  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ BOX SET 

เดนิทางสูจั่งหวัดกาญจนบรุ ีพาทา่นแวะถา่ยรปู “ตน้จามจรุยีกัษ์”เป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีห่ลายคนมกัไปใน
เมอืงกาญจน ์เพราะความใหญโ่ต และสวยงามของตน้จามจรุทํีาใหท้ีน่ีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ตน้จามจรุยีกัษ์แหง่นีม้ ี
ขนาดใหญม่ากๆ ประมาณ 10 คนโอบ และมอีายมุากกวา่ 100 ปีอกีดว้ย ดังนัน้จงึเป็นจดุถา่ยรปูทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลย
ทเีดยีว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป อ.สงัขละบรุ ี นําทา่นไปชม “ดา่นพระเจดยีส์ามองค”์ เป็นเขตสิน้สดุ
ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กัน้พรมแดนระหวา่ง
ไทยและพมา่น่ันเอง เดมิเรยีกกนัวา่ “หนิสามกอง”  
เนือ่งจากชาวบา้นผา่นมาบรเิวณนี ้ก็จะนําหนิมากองไว ้
เพือ่สกัการะเป็นสริมิงคลในการเดนิทาง นานวันกองหนิ
ก็ไดม้ขีนาดใหญข่ึน้ และตอ่มาใน พ.ศ. 2472 พระศรี
สวุรรณครี ีเจา้เมอืงสงัขละบรุกี็ไดนํ้าชาวบา้นมากอ่สรา้ง
เจดยีจ์ากหนิกองใหญ ่ซึง่เป็นเจดยีส์ามองคใ์นปัจจบุนั 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป “วดัหลวงพอ่อตุตะมะ” วัด

ทีม่วีหิารรมิแมน้ํ่า ประดษิฐานพระพทุธรปูหนิออ่นอนังดงามและเป็นทีจํ่าพรรษาของหลวงพอ่อตุตมะ ซึง่
ชาวไทย ชาวมอญ รวมทัง้กระเหรีย่ง และ พมา่ ทีอ่าศัยอยูใ่นบรเิวณนัน้ตา่งเคารพนับถอื  จากนัน้นําทา่น

 



    

 

 

ไปชม “เจดยีพ์ุทธคยา” เป็นเจดยีท์ีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์มลีักษณะฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เป็นการจําลอง
แบบมาจากมหาเจดยีพ์ทุธคยา ทีป่ระเทศอนิเดยี แตม่ขีนาดเล็กกวา่ฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุสยาวดา้นละ 42 
เมตร สงู 59 เมตร สว่นยอดเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุสว่นทีเ่ป็นกระดกูนิว้หัวแมม่อืขวา ขนาดเทา่
เม็ดขา้วสาร ดา้นหนา้มบีนัไดทางขึน้สูฐ่านของเจดยีพ์ทุธคยา ระหวา่งเสน้ทางมรีอยพระพทุธบาทจําลอง 
และรปูหลอ่หลวงพอ่อตุตมะ ใหเ้คารพสกัการะ จากนัน้นําทา่นไป “วดัใตนํ้า้ หรอื เมอืงบาดาล” เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของ อ.สงัขละบรุ ีและยงัถอืเป็น Unseen Thailandจงึทําใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมมา
ลอ่งเรอืเพือ่ชมซากโบราณสถานของวัด ซึง่เป็นวัดทีจ่มอยูใ่ตน้ํ้ามานาน นับสบิปี ในชว่งฤดแูลง้ราวเดอืน
มนีาคม-พฤษภาคม น้ําจะลดจนตัวโบสถโ์ผลพ่น้น้ําทัง้หมด ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มบรรยากาศสอง
รมิฝ่ังแมน้ํ่า ซึง่จะพบวถิกีารดําเนนิชวีติของชาว
มอญ และเห็นยอดเจดยีพ์ทุธคยา 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 
  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่ กั  โรงแรมระดบั 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ทา่น )  
 
วนัทีส่อง ตกับาตรพระมอญ (สะพานมอญ) –นํา้ตกเกรงิกระเวยี–เมอืงมลัลกิา  - บฟุเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 
– ถา่ยรปูกบัสะพานขา้มแมนํ่า้แคว– ซือ้ของฝาก  
 
06.00 น.  พาทา่นไป “ตกับาตรมอญ”เป็นประเพณีเกา่แกข่องชาวบา้นทีน่ี ่ทกุเชา้ตรู ่ชาวบา้น นักทอ่งเทีย่ว ตา่ง

ตอ่แถวเนอืงแน่น เพือ่รอใสบ่าตรพระสงฆ ์คณุจะพบรอยยิม้ของคนในชมุชน เด็กนอ้ยผูนํ้าโถขา้วมาซอ้น
ไวบ้นศรษีะ หรอืนักทอ่งเทีย่วทีส่วมชดุมอญเดนิถา่ยรปู  

 
 
 
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป็นภาพทีค่ณุไมอ่าจเห็นทีไ่หนในประเทศนี ้“สะพานมอญ”เป็นสะพานไมข้า้มแมน้ํ่าซองกาเรยีไปยงั
หมูบ่า้นมอญ ถอืเป็น “สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย” และเป็นอนัดับสองของโลกรองจาก
สะพานไมอ้เูบ็งในพมา่ และเป็นสญัลักษณ์ของอําเภอสงัขละบรุ ีเป็นสะพานแหง่ศรัทธา ทีเ่กดิจากการ
รว่มแรงรว่มใจของชมุชนทีอ่าศัยอยูใ่นสงัขละบรุ ีทกุปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาสมัผัสธรรมชาต ิพรอ้ม ๆ กบั
การไดเ้ห็นวถิชีวีติชมุชนชาวมอญในแถบนี ้ส ิง่ทีห่า้มพลาดคอืการไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัสะพานที่
เสมอืนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญและไทย ในดนิแดนสดุขอบตะวันตกแหง่นี ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สูก่าญจนบรุ ี แวะพาทา่นถา่ยรปู “นํา้ตกเกรงิกระเวยี” ตัง้อยูใ่น เขตพืน้ทีข่อง
อทุยานแหง่ชาตเิขาแหลม ตําบลปรังเผล เป็นน้ําตกทีม่ขีนาดเล็กๆ สงูประมาณ 5 เมตร เกดิจากลําหว้ย
เกรงิกระเวยีไหลผา่นลดหลั่นกนัมาตามชัน้หนิปนูจนเกดิเป็นน้ําตกขึน้ บรรยากาศรอบๆ จะถกูรอบลอ้ม
ดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไมป้กคลมุไปทั่วบรเิวณน้ําตก จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป “เมอืงมลัลกิา” ร.ศ.๑๒๔ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วเปิดใหม ่จังหวัดกาญจนบรุ ีเป็นเมอืงยอ้นยคุของวถิชีวีติชาวสยามในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่๕เดนิชมสถาปัตยกรรมไทยและวถิชีวีติชาวบา้นใน
พืน้ทีก่วา่ ๖o ไร ่ชมิขนมไทยโบราณหายากในยา่นรา้นคา้ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (5)อ ิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตอ์าหารไทย และเคร ือ่งด ืม่ 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป “สะพานขา้มแมนํ่า้แคว” ทางรถไฟทีท่อดตัวยาวขา้มแมน้ํ่าประมาณ 300 
เมตร เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ของเมอืงกาญจนเ์ลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัเป็นรถไฟสายประวัตศิาสตรข์องโลก
ในชว่ง สงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาสมควรพาทา่น
แวะซือ้ของฝากกอ่นกลับกรงุเทพฯ 
 

...... น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

** เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่กรณุาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจองหากทา่นชําระเงนิแลว้จะถอืวา่
ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วท ัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี** 

อตัราคา่บรกิาร: สงิหาคม 63 – มกราคม 64 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่07 - 08 พฤศจกิายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่14 - 15 พฤศจกิายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่21 - 22 พฤศจกิายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่28 - 29 พฤศจกิายน 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่05 – 06 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่12 - 13 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

 



    

 

 

วนัที ่19 - 20 ธนัวาคม 63 4,990 4,990 4,990 1500 

วนัที ่26 - 27 ธนัวาคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่30 - 31  ธนัวาคม 63 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่01 – 02 มกราคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

วนัที ่02 – 03 มกราคม 64 5,500 5,500 5,500 1,900 

 
**ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้** 

 
อตัรานีร้วม  
 คา่รถตูป้รับอากาศตลอดการเดนิทาง มคีนขบั 1 คน ไกด ์1 คนในการดแูลคณะ 
 คา่ทีพั่ก 1 คนื สําหรับ 2-3 ทา่น / หอ้ง 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทัวร ์คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่ง ๆ สําหรับชาวไทย 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามเงือ่นไขกรมธรรม ์ทา่นละ 1,000,000 บาท  

 
 
อตัรานีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทกุชนดิ 
 คา่ใชจ้า่ยรถใหอ้อกนอกเสน้ทาง 
 คา่ธรรมเนยีมตา่งๆของชาวตา่งชาต ิ
 คา่ Upgrade หอ้งพัก ในกรณีทีท่า่นเลอืกหอ้งพักทีม่รีาคาสงูกวา่ในแพ็คเกจ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลกิ 
1. กร ุป๊การนัตอีอกที ่8 ทา่นข ึ�นไป ในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น ราคาทัวรอ์าจมกีารปรับขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
2. ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง กอ่นการเดนิทาง 30 วนั หกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อาท ิคา่มดัจํารถบสัปรับ

อากาศ , รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก ,คา่อาหาร ,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร , 
คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

3. ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัร ์60%และ หักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดั
จําตั๋วเครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพั่ก , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 

 



    

 

 

4. การไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยตามกําหนดบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและ รบิเงนิมดัจํา 
5. เลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นการเดนิทาง 20 วนัมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการ

เดนิทางได ้
 

การชําระเงนิ 
1. วางเงนิมดัจําภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ทา่นละ 3,500 บาท หรอื ตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
2. ชําระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน หรอื ตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
3. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันทําการ ชําระเต็มจํานวน 100% 
4. หากไมช่ําระสว่นทีเ่หลอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด ถอืวา่สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่มดัจําคนืได ้

 
หมายเหต ุ 
 
 กรณุ าตรงตอ่เวลา !! มาตามเวลานดัหมาย หากทา่นมาชา้กวา่เวลาทีร่ถออกเดนิทาง ทําใหท้า่นตกทร ิ

ปทอ่งเทีย่วทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได  ้
 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหนา้

งาน 
 คณะเดนิทางชว่งวันหยดุยาว หรอื ชว่งเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืจา่ยเต็มแบบมเีงือ่นไข จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด   
 หากมกีารถอนตัวหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบเุอาไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมค่นืเงนิ

คา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บับรษัิทฯ เป็นการชําระเหมาจา่ย
แลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลงการบรกิารจาก
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะพยายามแกไ้ขอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ  

    
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

  

 
 
 
 
 



    

 

 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


