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เดนิทาง พฤษภาคม – ตลุาคม 2564 

 เขาสามเกลอ l กุย้หลนิเมอืงไทย l วังปลา l อทุยานธรรมเขานาใน l  

ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด l สวนโมกขพลาราม l วัดพระบรมธาตไุชยา 

 

 

 

 

 

สมัผสัธรรมชาต ินอนแพเชีย่วหลาน 
4 วนั 2 คนื 

เร ิม่ตน้เพยีง  7,880.- 
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Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

สรุาษฎรธ์าน ี

กรงุเทพฯ – สรุาษฎรธ์าน ี

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะ

มแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้รกิาร  

21.30 น. ออกเดนิทางสู ่ จ.สรุาษฎรธ์าน ี ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 

 

 

 

สรุาษฎรธ์าน ี

สรุาษฎรธ์าน-ีสะพานเขาพงั – ถา่ยรปูสนัเขือ่นรชัประภา -เขาสามเกลอ-กุย้หลนิเมอืงไทย- 

วงัปลา - ชมพระอาทติยต์ก  

07.00 น. ถงึ  จ.สรุาษฎรธ์าน ี ใหท้า่นไดท้ าภาระกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย 

บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

08.00 น. เดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(หรอื ชือ่เดมิวา่สะพานแขวนเขาพัง) เป็นอกีจดุเชค็อนิ ทีแ่นะน า

ใหม้าถา่ยรปูสวยๆ ไฮไลทข์องทีน่ีค่อืสะพานแขวนทีส่ามารถถา่ยรปูและเห็นพืน้หลังเป็นภเูขารปูหวัใจ 

จากนัน้น าทา่นชมววิ เขือ่นเชีย่วหลาน หรอื เขือ่นรชัชประภา ถา่ยรปูกบัสนัเขือ่นกบับรรยากาศยามเชา้
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กระทบกบัแสงแดดสวยงาม 

09.30 น. น าทา่นสู ่แพภตูะวัน เชีย่วหลานรสีอรท์  พรอ้มเชค็อนิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพภตูะวนั (มือ้ที ่2) 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืทอ่งเทีย่วเทศบาลบา้นเชีย่วหลาน ลงเรอืพรอ้มเดนิทางสู ่ทะเลสาบมรกตเขือ่น

รัชประภา ชมธรรมชาตทิีง่ดงามของสายน ้าสลับกบัแนวขนุเขา หนิปนูทีธ่รรมชาตสิรรสรา้งราวกบัภาพเขยีน 

แวะสมัผัสความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายากุย้หลนิเมอืงไทย”  ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

และความประทับใจ และไปตอ่ที ่วงัปลา ใหอ้าหารปลา ซึง่เป็นปลาตะเพยีนแดงทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นสมัผัสกบัธรรมชาต ิ ถ า้น า้และภเูขากบัการลอ่งแพไมไ้ผ ่ ตลอดเสน้ทางของการเดนิทาง

เทา้เขา้ไป ทา่นจะไดส้มัผัสกบัรรยากาศทีอ่ดุมไปดว้ย กอไผล่ าใหญ ่อกีทัง้ตน้ไมท้ีส่งูใหญน่านาชนดิ 

 หลังจากนัน้ทา่นจะไดพ้บกบัถ า้ปะการงัทีเ่กดิจากการตกตะกอนของน ้าหนิปนูทีเ่ขม้ขน้ผวมกบัความพเิศษ

ของอากาศ ท าใหเ้กดิหนิยอ้ยรปูประหลาดเหมอืนปะการัง และไดพ้บฟอสซสิสตัวท์ะเลเซลลเ์ดยีว อายกุวา่ 

250-400 ลา้นปีในหนิปนู สามารถถา่ยรปูเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. จากนัน้เดนิทางสู ่ แพภตูะวนั เชีย่วหลาน รสีอรท์ ออ้มกอดแหง่ขนุเขา และสายน ้า อสิระพักผอ่นตาม

อธัยาศัยหรอืสนุกสนานกบัการพายเรอืคายคัซึง่ทางรสีอรท์มไีวบ้รกิาร 

17.30 น. ชมธรรมชาตยิามเย็น เก็บบรรยากาศชว่งเวลาพระอาทติยล์ับขอบฟ้า 
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ค ่า รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่3) อิม่อรอ่ยกบัอาหารมือ้ค า่ในบรรยากาศธรรมชาตยิามเย็น 

ทีพ่ัก  แพภตูะวนั เชีย่วหลาน รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่  

 (หอ้งพกัทีเ่ชีย่วหลาน จะบรกิารเป็นหอ้งพดัลม ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สรุาษฎรธ์าน ี
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เขือ่นเชีย่วหลาน - อทุยานธรรมเขานาใน - ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด 

06.30น. Morning safari ดวูถิชีวีติของสตัว ์ชมหมอกและสดูอากาศยามเชา้อนัแสนบรสิทุธิ ์ 

จากนัน้น าทา่นกลับทีพ่ัก ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพภตูะวัน 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทา่มกลางธรรมชาต ิ(มือ้ที ่4) พักผอ่นตามอธัยาศัย 

10.00 น. อ าลาทีพ่ักแพภตูะวัน  จัดเกบ็สมัภาระลงเรอืมุง่หนา้กลับสู ่ทา่เรอืเทศบาลเขือ่นเชีย่วหลาน  

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอื จัดเก็บสมัภาระขึน้รถตู ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานธรรมเขานาใน จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี เป็นสถานทีต่ัง้ของ เจดยีล์อยฟ้า

พระพทุธศลิาวด ี และบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ ซึง่กอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงจากเมอืงก าแพงเพชร บนยอด

เขาหนิปนูสงูจากพืน้ดนิเกอืบ 300 เมตร และเป็นส านักสงฆข์องจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี 

 ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานปัตยกรรมทีส่วยงาม ซุม้ประตโูบราณแบบ 9 ยอด “พุทธวด”ี ซึง่หากใคร

มาแลว้เป็นอนัตอ้งมาถา่ยรปูตรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามเมือ่แสงอาทติยต์กกระทบเขา้กบัซุม้ประต ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด เป็นพืน้ทีป่่าตน้น ้าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์และ

สวยงามมาก โดยม ี“ตาน ้า” เป็นหวัใจหลักของป่าตน้น ้าแหง่นี ้น ้าทีผ่ดุขึน้มาจากพืน้ดนินัน้ ไหลลอดใต ้

ภเูขาผา่นออกมายงั จดุทีเ่รยีกวา่ ตาน ้า ซึง่เป็นน ้าทีใ่สบรสิทุธิ ์และชาวบา้นก็เชือ่วา่ เป็นบอ่น ้าศักดิส์ทิธิ ์

ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด มลีักษณะเป็นบอ่น ้าจดืสฟ้ีาอมเขยีวใสราวกบักระจก ลกึประมาณ 1 เมตร พืน้ของ

บอ่น ้า จะเป็นพืน้ทรายตะกอนหนิปนู จงึท าใหน้ ้าไมขุ่น่ มคีวามใสอยูต่ลอด น ้าทีผ่ดุขึน้มาจากใตด้นิ ก็จะ

ไหลลงไปยงัคลองมะเลาะ ไปสู ่น ้าตกน ้าราดธารทอง 

 

 

 

 

 

 



Page 6 of 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6) 

ทีพ่ัก น าทา่นเขา้พกั ณ โรงแรมมารล์นิ  หรอื เทยีบเทา่ 

  

Day 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พระบรมธาตไุชยา 

- 

กรงุเทพฯ 

 สวนโมกขพลาราม – วดัพระบรมธาตไุชยา – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่7) 

08.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโมกขพลาราม หรอืชือ่เรยีกทางการวา่ วัดธารน ้าไหล จัดตัง้โดย พทุธทาส

ภกิข ุตัง้ทีเ่ขาพทุธทอง รมิทางหลวงหมายเลข 41 บรเิวณกโิลเมตรที ่134 อ าเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎร์

ธาน ีเพือ่ใหเ้ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมและสถานทีเ่ผยแผพ่ระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 จากนั้นน าท่านสู่ วดัพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์

มหานกิาย ตัง้อยูเ่ลขที ่50 ถนนรักษ์นรกจิ หมู ่3 ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

พระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจา้ นับเป็นปูชนีย
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สถานส าคัญคู่บา้นคู่เมอืง ของจังหวัดสุราษฎรธ์านี และเป็นหนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิส์ทิธิท์ี่

เคารพบชูาของภาคใต ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  ระหวา่งทางแวะแวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

22.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง   ราคาทา่นละ 

25-28 ก.ค. 2564 7,990 บาท 

11-14 ส.ค. 2564 7,990 บาท 

12-15 , 22-25 ต.ค. 2564 7,990 บาท 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

2. ทีพ่ักทีร่ะบไุวต้ามรายการ ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

- พักที ่แพภตูะวัน เชีย่วหลาน รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื  

- พักโรงแรมโรงแรมมารล์นิ  หรอื เทยีบเทา่ 1 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5. คา่อาหารตามทีโ่ปรแกรมระบ ุ

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่

เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
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2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ตอ่ทา่น 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

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. แจง้ยกเลกิมากกวา่ 15 วัน ทา่นบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. กรณีทีท่า่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์นืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  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    

 

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 (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



Page 9 of 9 

 

 

 

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 

 


