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เดนิทาง กมุภาพนัธ ์– ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

  

เดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี( 6 - 8 ทา่น) เดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ ( 25-30 

ทา่น) 

เร ิม่ตน้ 3,699.-  เร ิม่ตน้ 3,399.- 

คดิ(ครสิต)์..ไปใหถ้งึ..อทุยัธาน ี2วนั 1คนื 
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เสน้ทางการเดนิทาง  

วันที ่1. โบสถค์าทอลกิแมพ่ระองคอ์ปุถัมภ-์ชมุชนลาวบา้น-ตน้เซยีงยกัษ์-ตลาดซาวไฮ ่

วันที ่2. หบุป่าตาด – ชมวถิชีวีติเมอืงอทุัยธาน ี- วัดทา่ซงุ - วังมจัฉา – ลอ่งเรอืเมลลช์มวถิี

แหง่สายน ้า 

 

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

อทุยัธาน ี

 

 

วนัที ่1 โบสถค์าทอลกิแมพ่ระองคอ์ปุถมัภ-์ชุมชนลาวบา้น-ตน้เซยีงยกัษ-์ตลาดซาวไฮ ่

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมี

แอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร 

 
 บรกิารอาหารวา่งระหวา่งการเดนิทาง (มือ้ที1่) 

10.00 น. น าคณะเดนิทางถงึ โบสถค์าทอลกิแมพ่ระองคอ์ปุถมัภ ์อ าเภอบา้นไร ่ผูร้ว่มเดนิทางเขา้รว่มพธิมีสิซา 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที2่) 

 น าทา่นสมัผัสวถิชุีมชนลาวบา้นสะน าแหลง่ปลกูหมากทีใ่หญ่

และมคีณุภาพทีด่ทีีส่ดุอกีแหง่หนึง่ จนไดช้ือ่วา่ “ป่าหมากลา้น

ตน้”ดว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีชุ่ม่น ้า จงึเป็นแหลง่ตน้น ้าของ

เขือ่นกระเสยีว ในจังหวัดสพุรรณบรุ ีซึง่นอกจากป่าหมากอนัอดุม

สมบรูณ์แลว้ทา่นสามารถชมความยิง่ใหญข่อง ตน้เซยีงยกัษ ์ที่

ไดรั้บการประกาศเป็นรกุข มรดกของแผน่ดนิ ดว้ยเป็นตน้ไมท้ีม่ ี

คณุคา่ มขีนาดใหญ ่และมคีวามส าคัญดา้นสนุทรยีศาสตร ์

พฤกษศาสตร ์นเิวศวทิยารวมทัง้ประวัตศิาสตร ์มอีายเุกอืบ 400 ปี 

มขีนาดเสน้รอบวงตดิพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร   

 

 น าทา่นเขา้ชมแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของบา้นไรอ่กีแหง่ทีไ่มค่วรพลาดชม วดัถ า้เขาวง ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมไทย และงานศลิปะปนูปัน้เลยีนแบบธรรมชาต ิกราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วหิารชัน้ 2 

และชมความงดงามของโบสถไมส้ัก ไมม้ะค่า ไดท้ีช่ัน้ 4ในสวนธรรมจัดภูมทิัศน์ไมด้อกไมป้ระดับสดชืน่

สบายตาดา้นหลังมถี ้าหนิงอกหนิยอ้ย 8 ถ ้า สามารถเดนิเทีย่วชมได ้(เปิดวนัหยุดเสาร-์อาทติย ์และวนั

นกัขตัฤกษ ์) ตลาดซาวไฮ ่แหลง่รวมของดเีดน่ดังชมุชนบา้นไร่ ชมิอาหารคาวหวานพืน้บา้นอรอ่ยๆ กาแฟ

สดดอยกระเหรีย่ ผา้มดัยอ้มผา้ ผา้ฝ้ายทอมอื พชืผักผลไมส้ดและอกีหลากหลายรายการ 
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ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที3่) 

ทีพ่ัก หว้ยขาแขง้ คันทรโีฮม รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

  

Day 

2 

 

 

อทุัยธาน ี

- 

กรงุเทพฯ 

 

 

วันที ่2 หบุป่าตาด-ชมวถิชีวีติเมอืงอทุัยธาน-ีวัดทา่ซงุ-วังมจัฉา–ลอ่งเรอืเมลลช์มวถิแีหง่สายน ้า-มหาปราสาท

ทองค า-กรงุเทพฯ 

    เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพั่ก  (มือ้ที4่) 

 ออกเดนิทางไป เขตหา้มลา่สตัวป่์าถ ้าประทนุ  ระหวา่งทาง ชมสวนมะมว่งน ้าดอกไมเ้กรดสง่ออกใหญ ่อกี

แหลง่หนึง่ของประเทศ สวนมะยงชดิ เขา้ชม หบุป่าตาด หบุเขาทีล่อ้มรอบดว้ยเขาหนิปนูในเนือ้ทีก่วา้ง

ใหญ ่เป็นแหลง่ทีอ่ยูข่องสตัวห์ายาก เชน่ เตา่เหลอืง กิง้กอืมงักรสชีมพทูีถ่กูคน้พบเป็นสตัวช์นดิใหมอ่น้ดับ 

3 ของโลก เมือ่เดนิทะลอุโุมงคเ์ขา้สูถ่ ้าทา่นจะไดพ้บกบัป่าตาด และพชืพันธุโ์บราณทีแ่ปลกตา ให ้

บรรยากาศเหมอืนกบัหลดุไปอยูใ่นโลกดกึด าบรรพ ์ ณ ชว่งเวลาของยคุจลุาสสคิ เก็บภาพทีป่ระทับใจ ชม

ถ ้าขนาดมหมึา ทีง่ดงามดว้ยหนิงอกหนิยอ้ย ไดเ้วลาออกเดนิทางไปเมอืงอทุัย 
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 จากนัน้ เทีย่วชมเมอืงอทุัยธาน ีเมอืงนีส้มีว่ง วถิชีวีติชาวแพสะแกกรังทีส่งบ เรยีบงา่ย เลอืกซือ้ของฝาก 

เชน่  ยาหอม ขนมปังสงัขยา ซาลาเปาไสป้ลาแรด ขา้วตงักุง้กรอบ ฯลฯ  ผา่นชม บา้นอทุัยธาน ี905 ใน

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  ศนูยว์งเดอืนอาคมสรุทัณฑ ์ทีส่รา้งขึน้ดว้ย

พระราชทรัพยส์ว่นพระองคใ์นการฝึกอาชพีใหก้บัผูส้นใจภายในมหีอ้งเรยีนประกอบอาหาร หอ้งนทิรรศการ 

หอ้งเรยีนดนตรไีทย หอ้งจ าหน่ายสนิคา้ของศนูย ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที5่) 

 เขา้ชมโบสถ ์และวหิารเกา่ดัง้เดมิของ วดัทา่ซงุ ทีไ่ดรั้บการบรูณะขึน้มาใหมม่คีวามงดงามเป็นอยา่งมาก 

เป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพอ่ศกัดิส์ทิธิ ์ทักทายฝงูปลามหมึาที ่วังมจัฉา และลอ่งเรอืชมชวีติชมุชนแหง่

สายน ้า ทีส่งบเรยีบงา่ย  เทีย่วชมหมูบ่า้นกลางน ้าเกาะคุง้ส าเภา  ขึน้รถสกายแลป เขา้ชมความงดงามวจิติร

ตระการตา มหาปราสาททองค าทีส่วยงามและยิง่ใหญ ่กราบสกัการะพระสรรีะศพหลวงพอ่ฤาษีลงิด า  พระ

พทุธชนิราช ภายในวหิารแกว้ 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น) 
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16.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

18.30 น. กลับถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่

เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง โดยรถตูว้ไีอพ ี( 6 - 8 ทา่น) 

 ราคาทา่นละ                

รถบสัปรับอากาศ ( 25-30 ทา่น) 

 ราคาทา่นละ 

10-11 เมษายน 2564 3,999.- 3,699.- 

01-02 พฤษภาคม 2564 3,999.- 3,699.- 

29-30 พฤษภาคม 2564 3,699.- 3,399.- 

26-27 มถินุายน 2564 3,699.- 3,399.- 

24-25 กรกฎาคม 2564 3,999.- 3,699.- 

28-29 สงิหาคม 2564 3,699.- 3,399.- 

25-26 กนัยายน 2564 3,699.- 3,399.- 

23-24 ตลุาคม 2564 3,999.- 3,699.- 

27-28 พฤศจกิายน 2564 3,699.- 3,399.- 

04-05 ธันวาคม 2564 3,999.- 3,699.- 

31 ธันวาคม 2564 –  

01มกราคม 2565 

4,499.- 4,199.- 

พักเดีย่ว จา่ยเพิม่ทา่นละ 800 บาท 
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4. คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลง

ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ

ตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุา

สง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ   

 
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 ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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 500 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) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


