
 

 

 

Code: DV01-Kanchanaburi-32VanBus-Nov-Dec-6900-A201102 

 “เทีย่วสขุใจไปกาญจนบรุ”ี 

กาญจนบรุ ี3 วนั 2 คนื – พกัสงัขละ 1 คนื+เขือ่นศรนีครนิทร ์1 คนื 

 

ฟร!ี! หนา้กากอนามยัแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – กาญจนบรุ ี– มนีาคาเฟ่  - ทองผาภมู ิ– อ.สงัขละบรุ ี– วดัวงัวเิวการาม –เจดยี ์

พุทธคยา – ทีพ่กัรมิน า้ซองกาเรยี 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดักาญจนบรุ ีโดย รถตูห้รอืบสัปรบัอากาศระดบั 

VIP 

(24 ทา่นขึน้ไป) บนรถ ทา่นจะไดรั้บบรกิารอาหารเชา้ (แบบปิกนคิ) (1) และ

เครือ่งดืม่เย็นฉ ่าชืน่ใจ  ระหวา่งการเดนิทาง สนกุสนานกบัเกมเบาๆ เพือ่ลุน้รบัของ

รางวลัมากมาย พรอ้มรบัฟงัรายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง และเกร็ดความรู ้ ตา่งๆ 

เกีย่วกบัสถานทีท่อ่งเทีย่ว รวมถงึการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดจีากทมีงานมคัคเุทศก ์

10.00 น.เดนิทางถงึตวัเมอืงกาญจนบรุ ีแวะถา่ยรปูทีร่า้นมนีาคาเฟ่ (Meena Café) ถอืเป็นเป็นแลนดม์ารก์แหง่ใหมท่ีม่า

แรงของจังหวัดกาญจนบรุ ีกบัววิทอ้งทุง่กวา้งหลังวดัถ ้าเสอืทีส่วยงามมากๆ (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.30 น. ออกเดนิทางสูอ่ าเภอทองผาภมู ิ

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารครวัแปดริว้ ทองผาภมู ิ(2) 

หลังอาหารออกเดนิทางสู ่สงัขละบรุ ีอ าเภอหนึง่ในจังหวัดกาญจนบรุ ีเป็นดนิแดนแหง่มนตเ์สน่ห ์ทีใ่ครตา่งเขา้มากเ็ป็น 

อนัตอ้งหลงรัก ดว้ยวถิชีวีติชาวมอญแบบเรยีบงา่ย ผูค้นเป็นมติร อากาศด ีใกลช้ดิธรรมชาต ิและวฒันธรรมของ 3 เชือ้ 

ชาต ิทัง้ไทย มอญ และกะเหรีย่ง 

14.00 น. น าทา่นไหวห้ลวงพอ่อตุตมะ เกจอิาจารยช์ือ่ดังแหง่วดัวงักว์เิวการาม เป็นพระภกิษุทีไ่ดค้วามเคารพเลือ่มใส      

ในหมูค่นไทยเชือ้สายมอญและชาวพทุธทัว่ไป ถอืเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวสงัขละบรุ ีภายในงดงามไปดว้ยพทุธศลิป

แบบมอญอนัวจิติรตระการตา และรปูหุน่ขึผ้ ึง้ขนาดเทา่คนจรงิของหลวงพอ่อตุตมะ น่ังอยูบ่นบงัลังกห์นา้ประสาท    หลัง

ใหญ ่9 ยอด ทีใ่ชเ้ก็บสงัขารของทา่น จากนัน้ไหวเ้จดยีพ์ุทธคยา เจดยีท์ีม่คีวามสวยสดงดงามสอ่งแสงทองอรา่มทัว่ทกุ

สารทศิ ภายในเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตซุ ึง่หลวงพอ่อตุตมะไดอ้ญัเชญิมาจากประเทศศรลีังกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรมพรไพลนิ รเิวอรไ์ซค ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ ทีพ่กับรรยากาศแสนโรแมน

ตกิ ตดิรมิแมน่ า้ซองกาเรยี ซึง่ทา่นสามารถมองเห็นววิสะพานมอญในแบบพาโนรามา่จากทีพ่กัแหง่นี ้

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย...........ราตรสีวัสดิ ์

     

วนัทีส่อง อ.สงัขละบรุ ี – ใสชุ่ดมอญตกับาตร – ชมเมอืงบาดาล – อ.ศรสีวสัดิ ์–  

                    ทีพ่กับนเขือ่นศรนีครนิทร ์– ลอ่งแพเปียก 

 

05.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้อนัสดใส 

05.30 น. เชญิทกุทา่นรว่มแตง่กายในแบบชาวมอญ (บรกิารฟร)ี ลงเรอืหางยาวสูส่ะพาญมอญ เพือ่ท าบญุตักบาตร 

ยามเชา้ หลังตกับาตร ถา่ยภาพและเดนิชม "สะพานไมอ้ตุตมานสุรณ์" หรอืที ่เรยีกกนัวา่ "สะพานมอญ” เป็น 

สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในประเทศ ประมาณ 1 กม. หลวงพอ่อตุตมะเป็นผูด้ าเนนิการสรา้ง โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหค้นไทย  

กะเหรีย่งและมอญไดส้ญัจรไปมาหาสูก่นัได ้เป็นการสรา้งความสมัพันธข์องคนทัง้สามกลุม่ กลายเป็นสญัลักษณ์ 

ของสงัขละบรุไีปแลว้ นักทอ่งเทีย่วจะนยิมเดนิชมสะพานเพือ่ชมแสงสทีองของพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ รวมถงึชม 



 

 

 

วถิชีวีติของชาวไทย และมอญทีเ่ดนิขา้มไปมาหากนับนสะพานแหง่นี ้ซ ึง่คอ่นขา้งจะคกึคักมากในชว่งเชา้ ชอ้ปป้ิงของที ่

ระลกึ ผา้นุ่ง โสรง่แบบมอญ แป้งทานาคา ตามอธัยาศัย จากนัน้ลงเรอืลอ่งชม เมอืงบาดาล ซึง่เดมิคอืวดัวังกว์เิวการาม  

ทีห่ลวงพอ่อตุตมะและชาวบา้นอพยพชาวกะเหรีย่งและมอญ ไดร้ว่มกนัสรา้งขึน้ เมือ่ปี พ.ศ. 2496 ซึง่เป็นจดุทีแ่มน่ ้า 

สามสาย คอื แมน่ ้าซองกาเลยี แมน่ ้าบคีลี ่และแมน่ ้ารันต ีไหลมาบรรจบกนั ตอ่มาในปี 2527 มกีารกอ่สรา้งเขือ่นเขา 

แหลมท าใหน้ ้าทว่มตวัอ าเภอสงัขละบรุเีกา่ รวมทัง้วัดนีด้ว้ย จากนัน้ลงเรอืน าทา่นกลับสูท่ีพั่ก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (4)   

09.30 น. น าคณะอ าลาทีพั่กออกเดนิทางสูเ่ขือ่นศรนีครนิทร ์อ.ศรสีวัสดิ ์ 

12.30 น. เดนิทางถงึ เลคเฮฟเวน่ รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ ทีพ่กับนเขือ่นศรนีครนิทรท์ีม่ ีWater Park อยูต่รงกลางที่

พัก ลอ้มรอบดว้ยววิภเูขาและสายน ้าอนัแสนงดงาม  

เชญิทกุทา่น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (5)   

หลังอาหาร เชค็อนิเขา้ทีพั่ก เกบ็สมัภาระ จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสดุเหวีย่งกบัเครือ่งเลน่ Water Park อาท ิภเูขาจ าลอง

สงู 5 เมตร, สไลเดอรน์ ้า, จักรยานน ้า, และกจิกรรมทางน ้ามากมายภายในรสีอรท์ทีพั่กตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

16.00น. เชญิทกุทา่นรว่มสนุกสนานกบัการลอ่งแพเปียก ทีท่ าโดยโฟมฟองน ้าตอ่กนัยาวสามารถรับสมาชกิไดนั้บสบิคน  

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (6) 

หลังอาหารเชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย...........ราตรสีวัสดิ ์

 



 

 

 

วนัทีส่าม อ.ศรสีวสัดิ ์ – สะพานแมน่ า้แคว - ชอ้ปป้ิงของดเีมอืงกาญจน ์– กรงุเทพฯ 

07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (7) 

09.00 น. เก็บสมัภาระ และอ าลาทีพ่ักออกเดนิทางสูต่วัเมอืงกาญจนบรุ ี

10.30 น. แวะชมสะพานขา้มแมน่ า้แคว อนุสรณ์ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบรูพาทีส่รา้งขึน้โดยแรงงานของเชลยศกึฝ่า

ยมพันธมติร ภายใตก้ารควบคมุของกองทัพญีปุ่่ น การกอ่สรา้งใชเ้วลาแลว้เสร็จเพยีงหนึง่ปี กอ่นจะถกูระเบดิทิง้ท าลาย

จากกองบนิสมัพันธมติรจนสะพานชว่งกลางพังถลม่ลงมา ตอ่มาภายหลังสงครามโลกยตุลิง รัฐบาลไทยไดซ้ือ้ทางรถไฟนี้

ตอ่จากองักฤษมาเป็นเงนิจ านวน 50 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารครวัชุกโดน (8)      

หลังอาหาร น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของเมอืงกาญจน ์ซึง่มขีองฝากมากมายเพือ่ฝากคนทางบา้น อาทเิชน่ 

ทองมว้นสดสตูรตน้ต ารับ, ทองมว้นกรอบ, ซาหริม่ใบเตย หรอืจะเลอืกเป็นลกูช ิน้หม,ู ลกูชิน้ปลา รวมทัง้ของฝากอกี

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร   

17.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ก าหนดการเดนิทาง     

5-7 พ.ย. / 12-14 พ.ย. / 19-21 พ.ย. / 26-28 พ.ย.63 

3-5 ธ.ค. / 10-12 ธ.ค. / 17-19 ธ.ค. / 24-26 ธ.ค.63 

 

อตัราคา่บรกิาร     ผูใ้หญต่ ัง้แต ่   8 ทา่นขึน้ไป บรกิารพาหนะโดยรถตูป้รบัอากาศ  

                    ผูใ้หญต่ ัง้แต ่ 24 ทา่นขึน้ไป บรกิารพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ ่พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง ทา่นละ 6,900.-  บาท 

เด็ก อาย ุ2-10 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 5,900.-  บาท 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 2,500.-  บาท 

**ไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 300 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

● คา่รถตูห้รอืรถบสัปรับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

● คา่ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น (พัก 3 ทา่น เฉพาะในกรณีทีไ่มต่อ้งการพักเดีย่วหรอืมาไมค่รบคู)่ 

● บรกิารน ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

● คา่อาหาร จ านวน 8 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

● คา่ประกนัภยัจากอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ    

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 

● คา่มคัคเุทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี คา่อาหาร

และคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่า่นเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

● คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชาวตา่งชาต ิ

● คา่ทปิไกดแ์ละทมีงานคนขบัรถ ทา่นละ 300.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

● ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท โดยเรยีกเก็บทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทางดว้ย 

● กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วนักอ่นวนัทีน่ าเทีย่วหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

(หากไมช่ าระตามก าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทาง)  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่

ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 



 

 

 

***กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยมใิชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ่า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถ

ตู)้ และมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 24 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถบสั) ถา้ผูโ้ดยสารไม่

ครบตามจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอื

สว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิภยั

จากธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบสัขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 

● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผงัทีน่ ัง่บนรถ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 055 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์



 

 

 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


