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ขอน ำทำ่นพบกบัเสน้ทำงทอ่งเทีย่วแหง่วฒันธรรม วชีวีติ และ กจิกรรมสดุแตกตำ่งไมเ่หมอืนใคร 

น ำทำ่นลอ่งเรอืชมวดัใตน้ ำ้ ชมวฒันธรรมไทย – มอญ กจิกรรมวฒันธรรมแปลกตำ นำ่คน้หำ 

น ำทำ่นสกักำระบชูำวดัเกำ่แก ่ลอ่งเรอื  ชมประวตัศิำสตรส์มยัสงครำมโลกคร ัง้ที ่2 ลุม่น ำ้แคว  

• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน  

• ทีพ่ักมาตรฐาน  

• รถตู ้VIP ปรับอากาศ ทีน่ั่ง พรอ้มน ้าดืม่ละขนมคอยบรกิาร 

• เรอืลอ่งแมน่ ้า ไดรั้บมาตรฐานจากการทอ่งเทีย่ว แหง่ ประเทศไทย 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย  
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 มกราคม   08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 

 กมุภาพันธ ์   05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 

 มนีาคม   05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 

 เมษายน   02-04 / 04-06 / 05-07 

วนัแรก(1)  กำญจนบรุ ี– พทุธคยำ  – ลอ่งเรอืชมวดัใตน้ ำ้ – ชมววิแมน่ ำ้ซองกำเรยี 

04.00 คณะนักเดนิทางพบกัน ณ ลกิไนทท์วัร ์เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหบ้รกิาร 

 กอ่นการเดนิทาง 

05.00 น าท่านออกเดนิทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู ้VIP ทีบ่รษัิทฯจัดไวบ้รกิารท่าน น าท่านเดนิทางใชเ้วลา

ประมาณ 5 ชั่วโมง ท่านออกเดนิทางสู่อ าเภอ

สังขละบุรี  สังขละบุรีดนิแดนที่อุมดมไปดว้ย

วัฒนธรรมผสมผสานของไทยและมอญ สัมผัส

วถิีชวีติ บรรยากาศสบายๆของวัฒนธรรมและ

ธรรมชาตทิี่ลงตัว คณะน าท่านเดนิทางสู่ วัด

วังค์ว ิเวกการาม เป็นวัดของชาวมอญที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในสังขละบุรี วัดแห่งน้ี

เป็นศาสนสถานส าคัญคู่กับเจดีย์พุทธคยาที่

ตัง้อยู่บริเวณซอยพุทธคยา เจดีย์พุทธคยาน้ี

ตัง้อยู่รมิแม่น ้า มสีเีหลอืงทองสวยงาม ภายใน

เจดยีแ์หง่น้ีมพีระบรมสารรีกิธาตสุถติอยู ่ท าให ้

เป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวสังขละบุรีและผูท้ี่ผ่าน

ไปมา อีกทัง้ยังเป็นที่ประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนาที่ส าคัญยิง่อีกดว้ย ใหท้่านไดถ้่ายรูป

สกัการะบชูาเพือ่ความเป็นศริมิงคล  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ อาหารศรแีดง 

บา่ย จากนัน้ น าทา่นลงเรอืชมวัดใตน้ ้า เป็นกจิกรรม

ทีจ่ัดไดว้่าเป็น UNSEEN THAILAND เลยก็ว่า

ได ้น าท่านล่องเรือชมวัดวังคว์เิวกการาม วัด

สมเด็จ และวัดศรสีวุรรณ ซึง่ทัง้สามวัดเป็นวัด

ของสามชนชาตจิากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน า

ทา่นรับประทานอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางสู ่ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นรับประทานอาหารและเขา้ทีพ่ัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ของทีพ่ัก 

ทีพ่กั : Love Bridge House หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัที(่2) สะพำนมอญ – ดำ่นเจดยีส์ำมองค ์– ทองผำภมู ิ– น ำ้ตกเกรงิกะเวยีง – บำ้นอตีอ่ง 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

06.00 น าคณะท่านไปบรเิวณสะพานมอญ สะพานมอญแห่งน้ีเป็นสะพานทีเ่ชือ่มโยงระหว่างชาวไทยกับชาวมอญ

ท่านจะไดส้ัมผัสถงึวถิชีวีติและวัฒนธรรมของ

ไทยมอญ ได ้ณทีแ่ห่งน้ี บรเิวณสะพานมอญ

แห่งน้ีคับคั่งไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นของฝาก 

ผูค้น มีกจิกรรมใหท้่านไดเ้ลือกท ามากมาย 

ทัง้กำรใส่บำตรพระ (ไม่รวมคำ่ใชจ้่ำยใน

รำยกำรทวัร)์ การซือ้แป้งทา นาคา เป็นแป้ง

ของชนพื้นเมืองชาวมอญที่ใชท้ากันจนเป็น

เอกลักษณ์ ใหท้่านมีเวลาพักผ่อนเดินเล่น

ทานอาหารเชา้ ก่อนการเดินทางจุดหมาย

ต่อไป น าท่านเดินทางสู่ “ด่ำนเจดียส์ำม

องค”์ (40 นาที) น าท่านชมด่านเจดีย์สาม

องค์ เดิมทีเ ป็นเพียงหินแค่3กอ้น เป็นที่

สักการะบูชาของผูท้ีผ่่านไปมาบรเิวณน้ี ต่อมาไดม้กีารสรา้งเป็นเจดยีบ์นหนิสามกอง ปัจจุบันด่านเจดยีส์าม

องคก์็ยังคงเป็นสถานทีย่อดฮติใหค้นแวะมาเขา้ชม อกีทัง้ยังเป็นดา่นระหวา่งพรมแดนอกีดว้ย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ ครัวแปดริว้  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่“น ้าตกเกรงิกระเวยี” อยู่ใน

อุทยานแห่งชาตเิขาแหลมเป็นน ้าตกใสใน

ขุนเขา ใหท้่านไดถ้่ายรูปความสวยงามของ

น ้าตกในยามบ่าย แวะแช่ขาลงสระน ้าเย็นๆ 

พักผ่อนหย่อนใจก่อนการเดนิทางถัดไป น า

ท่านออกเดินทางออกเดินทางต่อไปยัง 

หหมู่บา้นอีต่อง ต าบลปิล็อก เขตท าเหมอืง

เก่า ระหว่างทางใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์อัน

สวยงาม ท่านสามารถเห็นน ้าตกไหล จาก

ภูเขา เดนิทางถงึ "บา้นอตี่อง" หมู่บา้นขนาด

ไม่ใหญ่ทีม่เีสน่หใ์นตัว  บรรยากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี เดมิททีีน่ี่เป็นชมุชนเหมอืงทีรุ่่งเรอืง จนผ่านวันและ

เวลาอันยาวนาน เหลอืเป็นเพยีงหมู่บา้นเล็กๆ ทีแ่ฝงไปดว้ยเสน่หอ์ันมากมาย เป็นอกีหนึง่แหล่งพักผ่อนสดุ

ฮติ ทีใ่ครหลายคนนกึถงึ เน่ืองจากไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่อกีทัง้ยัง มคีวามเป็นธรรมชาตทิ่ามกลาง

ขนุเขาอกีดว้ย มเีวลาใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่พักผอ่นสบายๆ ทา่มกลางทีพ่ักของหมูบ่า้นอันเป็นธรรมชาต  ิ

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ของทีพ่ัก 

ทีพ่กั : เลฟิ ปิลอ๊กโฮมสเตย ์หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัที(่3) บำ้นอตีอ่ง – น ำ้พุรอ้นหนิดำด – ลอ่งเรอืเล็กแมน่ ำ้แคว – วดัถ ำ้เสอื – มนีำคำเฟ่ -ซือ้ของฝำก – 

กรงุเทพมหำนคร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ “น ้าพุรอ้นหนิดาด” ใหท้่านแวะผ่อนคลายความตงึเครียดทีน่ ้าพุรอ้นหนิดาดเป็น

แหล่งน ้ าผุดตามธรรมชาติเกิดจากน ้ า

บาดาลใตด้ินที่ไดรั้บความรอ้นจากพื้น

พิภพ ผุดขึ้นมามีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกาย 

สถานทีแ่หง่น้ีในอดตีเคยเป็นทีพ่ักกายของ

ทหารญี่ปุ่ น เพราะมีความคลา้ยกับออน

เซน ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาลงแช่เทา้ ผ่อน

คลาย น ้าพุรอ้นจะท าใหเ้ลอืดไหลเวยีนดี

ขึ้น จากนั้นไดเ้วลาอันสมควร น าท่าน

เดนิทางสู่ “ท่าเรือแม่น ้าแคว” น าท่านลง

เ รื อ ล่ อ ง แ ม่ น ้ า แ ค ว ใ ห ้ท่ า น สั ม ผั ส

ประสบการณ์เที่ยวแม่น ้าแควที่ไม่เหมือน

ใคร น าท่านลงเรือเล็กล่องไปตามล าน ้า

แคว แม่น ้าสองสสีายน ้าแห่งชวีติน าท่านเยีย่มชม ชอ่งเขาขาดวัดถ ้าเขาปูน สสุารทหารสัมพันธมติรชอ่ง

ไก่ สะพานขา้มแม่น ้าแคว พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และ เชลยศกึ ท่านจะไดเ้รียนรูป้ระวัตศิาสตร์

สงครามโลกครัง้ที่ 2 จากการล่องเรือเสน้ทางน ้าที่น่าสนใจแห่งน้ี จากนั้นไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

รับประทานอาหารกลางวัน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ แพอาหารโฟลทติง้ 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “วัดถ ้าเสือ” จุดหมาย

ปลายทางแรกของการเดนิทาง น าท่านไป

สักการะขอพรพระพุทธรูปปางประธานพรที่

ใหญ่ทีส่ดุในจังหวัดกาญจบุร ีอกีดว้ยทีว่ัดมี

รถรางส าหรับขึน้ไปสกัการะพระพุทธรูป อกี

ทัง้ยังมเีจดยีเ์กษแกว้ประสาททีส่วยงาม มี

การประดษิฐส์ถานพระบรมสารีรคิธาตุทีอ่ัน

เชญิมาจากอนิเดยีไวอ้กีดว้ย ใหท้่านไดอ้ิม่

เอมบญุกอ่นการเดนิทางจุดหมายปลายทาง

ต่อไป คือ “มีนาคาเฟ่” แวะจิบกาแฟและ

ถ่ายรูปนาขา้วยามบ่าย จุดเช็คอนิอันเป็นที่

นิยมในจังหวัดกาญจนบุรี แบบชิคๆเก๋ๆ
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จากนัน้ น าทา่นซือ้ของฝากพืน้บา้น “รา้นแกว้” กอ่นน าทา่นออกเดทิางกลับสูก่รุงเทพมหานคร  

20.30 เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพประทับใจมากมายในการเดนิทางครัง้น้ี 

 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 

การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บรษัิทฯ ได ้

มอบหมายให ้มัคคุเทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านึงถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นส าคัญ  

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว 2564 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

08-10 ม.ค. 64 5,990 5,990 5,990 5,990 3,300 

15-17 ม.ค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

22-24 ม.ค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

29-31 ม.ค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

05-07 ก.พ. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

13-15 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 3,300 

19-21 ก.พ. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

26-28 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 3,300 

05-07 ม.ีค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

12-14 ม.ีค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

19-21 ม.ีค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

26-28 ม.ีค. 64 6,290 6,290 6,090 5,990 3,300 

2-4 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 3,300 

4-6 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 3,300 

5-7 เม.ย. 64 6,990 6,990 6,590 6,290 3,300 

จ ำนวนลกูคำ้ออกเดนิทำงเพยีง 8 ทำ่น 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่รถตู ้VIP ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ   

2. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

3. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

4. คา่ลอ่งเรอืและท ากจิกรรมตลอดทรปิ 

5. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 400 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

4. คา่ใสบ่าตรพระ สะพานมอญ 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์3,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน (ทีส่ะกดชือ่

และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า

หรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมทา่นละ 3,000 บาท หากแจง้ 

ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 40 % ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงนิที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้

ทัง้หมด 

***หมำยเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละ

ความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 
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● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่นบรกิารทีข่าด

หายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มำตรกำรกำรดแูลป้องกนั ในชว่งภำวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 

● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะ
ตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการ
เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิท
ฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพียง 1 วัน (ขึน้อยู่กับความครบถว้นรวดเร็วในการยื่นเอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และปรมิาณงาน
ในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่
ในทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หาก
ลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ยโปรแกรม
ทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใิน
การใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรือ ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ่้ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) 
กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหาย
หรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการ
บนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สุขภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


