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• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

• ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คนื  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม  
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 พฤศจกิายน 06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

 ธันวาคม 03-05 / 04-06 / 05-07 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 

 มกราคม 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24  

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

มนีาคม 05-07 / 12-14 / 19-21   

 เมษายน  02-04 / 04-06 / 05-07 

 

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ – ตรงั – ถ ำ้เลเขำกอบ – น ัง่ตุก๊ๆ หนำ้กบชมตกึเกำ่เมอืงตรงั  

05.30น. คณะพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู ้โดยสำรขำออกภำยในประเทศ 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนินกแอร ์พรอ้มเจำ้หนำ้ทีค่อยดแูลเช็คสมัภำระและบตัรทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

07.20น. ออกเดนิทำงสู ่จ.ตรงั โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 7406 

08.50น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนตรงั หลงัจำกรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ ออกเดนิทางสู่ อ าเภอหว้ย

ยอด น าท่านเขา้ชม “ถ ำ้เลเขำกอบ” 

(40 นาที) ภายในถ ้ามีหนิงอกหนิยอ้ย 

ระยะทาง 4 กโิลเมตร ถ ้าเลเขากอบ  มี

ทางน ้า ใตด้นิไหลผ่าน น าคณะลงเรือ

ล่องไปตามล าคลอง เขา้สู่ภายในถ ้า 

ชมหินงอกหินยอ้ยอันงดงาม ซึง่ยังมี

การ ก่อตัว ของหนิอยู่ ภายในถ ้า หนึ่ง

ใน ค ว าม อั ศ จ รรย์ที่ ไ ด ้รับ ให ้เ ป็ น 

UNSEEN THAILAND  ชมความงาม 

ของหนิงอก หนิยอ้ย ที่ประดับบนผนัง

ถ ้ามากมาย เช่น ถ ้าคนธรรพ์ ถ ้าราก

ไทร สนุกสนานกับการชมถ ้าลอดทีม่คีวามยาวถงึ 350 เมตร สมควรแกเ่วลากลับสู ่ตัวเมอืงตรัง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย หลังอาหารกลับสู่ ตัวเมืองตรัง เปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถตุ๊กหนา้กบชมเมืองตรัง ชมตกึเก่าเมืองตรัง ซึง่

ลักษณะของตกึเกา่ทีน่ี่เป็นสไตลช์โินโปรตุกสิ แวะเก็บภาพวาดสามมติทิีเ่หล่าศลิปินชาวตรัง มาสรรคส์รา้ง

และแตง่แตม้สบีนก าแพงของตกึเกา่ โดยวาดภาพรูปสัญลักษณ์เมอืงตรัง เชน่  ถ ้ามรกต  ตน้ศรตีรัง จากนัน้
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ชมโบสตค์รสิต ์หรอื วหิารครศิศาสนา ลักษณะคลา้ยป้อมทหารโบราณต่อดว้ยวหิารครศิศาสนา ชมวงเวยีน

ปลาพะยนู วงเวยีนพะยนู วงเวยีนน ้าพุขนาดใหญ ่4 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้มปีนูปั้นเป็นเรือ่งราวของวรรณคดไีทย  

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั : โรงแรมเรอืรษัฎำ  หรอืเทยีบเทำ่ระดบัมำตรฐำนเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่อง (2) ทอ่งทะเลตรงั – เกำะมกุ – ถ ำ้มรกต – เกำะกระดำน 

   เกำะเชอืก – ด ำน ำ้ดปูะกำรงั – เกำะไหง (พกับนเกำะ 1 คนื) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00น. หลังอาหาร น าท่านมุ่งหนา้สู ่

“ท่ำเรอืปำกเมง” (40 นาที) น าท่าน

ลงเรือจากท่าเรือปากเมง มุ่ งหนา้สู ่

ทะเลตรัง เกาะมุก (ถ ้ามรกต) ท่านจะ

ไดท้ ากจิกรรมสุดฟิน ลอดถ ้ามรกต สี

น ้ าทะเลเป็นสีเขียวมรกตตัดกับพื้น

ทรายและสสีนัอันงดงามของปะการังใน

ธรรมช าติ  จั ด ได ้ว่ า เ ป็ น  UNSEEN 

THAILAND ทีท่่านไม่ควรพลาดเขา้ชม 

จุดที่  2 เก าะก ระด าน  เป็ น เก าะที่

สวยงามที่สุดในจังหวัดตรัง เปรียบดัง

เจา้หญงิแห่งเมอืงตรัง ท่านจะไดน้ าเทา้สัมผัสหาดทรายสขีาวนุ่มราวกับแป้ง น ้าทะเลสฟ้ีาใสตัดกับฝืนฟ้าสี

คราม บรรยากาศลมทะเลออ่นๆจะท าใหท้า่นมคีวามสขุไปกับชว่งเวลาอันแสนมคีา่ ณ ทีแ่หง่น้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ต)์ 

บา่ย น าท่านสู ่“เกำะเชอืก” น าท่านชมความงดงาม

ของ สิง่มชีวีติอันแสนอัศจรรย ์ปะการังหลากส ี

หลายสายพันธุ์ และ เหล่าปลานอ้ยใหญ่ที่

แหวกว่ายราวกับหมู่บา้นใตส้มุทร  ไดเ้วลาอัน

สมควรแลว้น าทา่นมุง่หนา้กลับสู ่ทา่เรอืปากเมง  

// เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก   

ค ่า บรกิารอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

ที่พ ัก : เกำะไหง รีสอร์ท  หรือเทียบเท่ำระดบั

มำตรฐำนเดยีวกนั  
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(กรณี : พกับงักำโล ววิสวน เพิม่ทำ่นละ 700 บำท / พกับงักำโล ววิทะเล เพิม่ทำ่นละ 1,000 บำท) 

 

วนัทีส่ำม (3) เกำะไหง – ทำ่เรอืปำกเม็ง – ลอ่งเรอืหวัโทงตลองตำเป๊ะ  

   จดุชมววิเขำจมป่ำ – สถำนรีถไฟกนัตรงั  – เดนิทำงกลบั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

08.00น. ลงเรอืกลับสู ่ทา่เรอืปากเมง   

10.00น. ถงึท่าเรือปากเมง จากนั้น น า

ท่านเดนิทางสู่ “ชุมชนบำ้นน ำ้รำบ” 

อ.กันตัง (20 นาท)ี น าท่านล่องเรอืหัว

โทงไปตามคลองตาเป๊ะ ลัดเลาะผนืป่า

โกงกางเขียวขจีไปจนถึงเขาจมป่า 

จากนัน้ เดนิขึน้เขาสูจุ่ดชมววิเขาจมป่า 

ชมจุดชมววิ 360  สดุอลังการ สามารถ

มองเห็นวิวของผืนป่าโกงกางที่อุดม

สมบรูณ์กวา้งใหญส่ดุสายตา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ที่รา้นอาหาร

ทอ้งถิน่  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ ตัวเมืองตรัง (40 นาที) น า

ท่านถ่ายรูปสวยๆ สุดคลาสสคิที่ สถานีรถไฟ

กันตัง สถานีรถไฟสดุทางของทางรถไฟสายใต ้

ฝ่ังทะเลอันดามัน อาคารสถานีรถไฟ ทีโ่ดดเด่น

ดว้ยตัวอาคารไมช้ัน้เดียวทรงปั้นหยา ประดับ

ดว้ยมุขเสา แถมยังมีลวดลายฉลุสวยงาม เป็น

อาคารที่คงแบบฉบับเอกลักษณ์ตั ้งแต่สมัย

รัชกาลที่ 6 ซึ่งและไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น

โบราณสถานจากกรมศลิปากร เมือ่ พ.ศ. 2539 

จากนัน้ เดนิทางกลับสู ่เมอืงตรังแวะซือ้ของฝากทีร่ะลกึกอ่นเดนิทางกลับ 

......... น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิตรัง 

 

 

 

18.00น. เดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 7411 
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19.15น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

**************************************** 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มัคคุเทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านึงถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 

และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคัญ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว 2563-2564 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ 

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  

เพิม่ทา่นละ 

06-08 พ.ย. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,500 

13-15 พ.ย. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

20-22 พ.ย. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

27-29 พ.ย. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

03-05 ธ.ค. 63 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

04-06 ธ.ค. 63 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

05-07 ธ.ค. 63 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

10-12 ธ.ค. 63 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

11-13 ธ.ค. 63 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

18-20 ธ.ค. 63 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

31ธ.ค.-02ม.ค.

64 

19,990 18,990 18,790 18,490 5,000 

01-03 ม.ค. 64 19,990 18,990 18,790 18,490 5,000 

08-10 ม.ค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
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กำรเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯตรัง // ตรัง-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ 

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ส าหรับกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

2. คา่รถตูน้ าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ 08-09 ทา่น   

3. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ระดับมาตรฐาน 

4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบรุายการ  

5. มัคคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วใหค้วามรู ้ดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   

6. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

15-17 ม.ค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

22-24 ม.ค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

05-07 ก.พ. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

13-15 ก.พ. 64 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

19-21 ก.พ. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

26-28 ก.พ. 64 15,990 14,990 14,790 14,490 4,000 

05-07 ม.ีค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

12-14 ม.ีค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

19-21 ม.ีค. 64 13,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

2-4 เม.ย. 64 15,990 14,990 14,790 12,490 4,000 

4-6 เม.ย. 64 15,990 14,990 14,790 12,490 4,000 

5-7 เม.ย. 64 15,990 14,990 14,790 12,490 4,000 

จ ำนวนลกูคำ้ออกเดนิทำงเพยีง 8 ทำ่น 
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2. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 400 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ  

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัร ์9,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันท าการนับจากวนัจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ, น าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ  

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระ

เงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 

บาท หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคา้จ านวน 40 

% ของเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิใดๆ

ทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากว่า 8 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด  

***หมำยเหต*ุ** 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ , 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ 

จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

3. หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

4. กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

6. ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

7. การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่ับล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 มำตรกำรกำรดแูลป้องกนั ในชว่งภำวะโควดิ 19 

1. ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2. ตอ้งมกีารตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
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3. ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

4. มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

โปรดทรำบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบ
จะตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและ
ชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตุสดุวสิัย และ
เชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คืนเงนิ
ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวซี่า
ก่อนการเดนิทางเพียง 1 วัน (ขึน้อยู่กับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และ
ปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑูต) ซึง่หมายความว่าลูกคา้อาจจะตอ้งช าระค่าทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบ
ผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่
อยา่งรวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัติ
ตามและวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วี
ซา่ในทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนั้น
ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล 
หากลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธิ
ในการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ่้ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) 
กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลด
ความเสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถอืขึน้
เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋า
เดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความ
รับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรม์ประกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ
ประกันสขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่าน
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ซือ้ประกันสุขภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความ
จ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็น
ผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่
บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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


