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Hard Rock Hotel Maldives 

(ฮารด์ร็อค โฮเต็ล มลัดฟีส)์  

 

 

 

Hard Rock Hotel Maldives (ฮารด์ร็อค โฮเต็ล มลัดฟีส)์ เป็นรสีอรท์สญัชาตไิทยของโปรเจค Crossroad ทีต่ัง้

อยูท่ีห่มูเ่กาะ Emboodhoo โดยทา่นสามารถเดนิทางเขา้มาไดโ้ดยการโดยสาร Speedboat เพยีงแค ่15 นาทจีาก

สนามบนิ รสีอรท์พึง่เปิดใหมปี่ 2019 ตกแตง่แบบผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมทอ้งถิน่มลัดฟีสแ์ละสถาปัตยกรรมเขตรอ้น 

มโีครงสรา้งทีอ่อกแบบมาแบบรว่มสมยั ควบคูไ่ปกบัดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ Hardrock แขกผูเ้ขา้พักจะไดส้นุกสนาน

ครืน้เครงกนัไดเ้ต็มที ่ทัง้บรรยากาศอนัรืน่เรงิ สิง่อ านวยความสะดวกตา่ง รวมไปถงึอภนัินทนาการกตีา้รย์ีห่อ้ Fender และ

เครือ่งเลน่แผน่เสยีงยีห่อ้ Crosley ส าหรับสรา้งความบนัเทงิในหอ้งพัก 

รสีอรท์นีม้หีอ้งพกัทัง้หมด 178 หอ้ง แตล่ะหอ้งมสี ิง่อ านวยความสะดวกครบครัน สามารถลงเลน่น ้าไดจ้ากทีพั่ก 

นอกจากนัน้ยงัมกีฬีาทางน ้ามากมายใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ พรอ้มสปา Rock Spa ทีใ่หบ้รกิารครบวงจร ดว้ยผลติภณัฑส์

ปาชัน้น าระดับพรเีมยีม นอกจากนีท้างรสีอรต์ยงัรองรับเด็กเล็กดว้ย Roxity Kids Club และ Teen Spirit ทีเ่หมาะส าหรับ

นอ้งๆหนูๆเขา้รว่มกจิกรรมสนุกๆกนั 

Location : Emboodhoo  

Trantsfer : Speedboat 15 นาท ีจากสนามบนิ 

Accommodation: 178 หอ้ง 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

.......................... ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ระหวา่ง 

ประเทศ  ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง) 

.......................... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

.......................... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิVelana เมอืงหลวงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลงัท าการผา่นดา่น 

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ จะพบเจา้หนา้ทีร่สีอรท์รอตอ้นรับทา่นอยู ่ณ บรเิวณ 

ทางออก จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะน าเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 เดนิทางถงึรสีอรท์ อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทัศนอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่อง มลัดฟีส ์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิ ด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

 สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัสาม กรงุเทพฯ                

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิ ด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

 ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบั 

 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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Hard Rock Maldives Promotion 

โปรโมช ัน่พเิศษจ านวนจ ากดั 

 

1 May - 14 July 2022 

Room Type Meal Plan 

3 Days 2 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

Platinum Overwater Villa 

Half Board 32,900  29,900 41,900  38,700 

All Inclusive 36,900 47,000 

Platinum Overwater Pool Villa 

Half Board 35,900  33,900 46,900  44,400 

All Inclusive 40,900 53,300 

  

15 July - 31 Aug 2022 

Room Type Meal Plan 

3 Days 2 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

Platinum Overwater Villa 

Half Board 38,900  35,200 50,900  46,300 

All Inclusive 42,500 55,500 

Platinum Overwater Pool Villa 

Half Board 45,900  42,700 61,900  57,600 

All Inclusive 50,900 68,000 

  

1 - 30 Sep 2022 

Room Type Meal Plan 

3 Days 2 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

4 Days 3 Nights 

(2 Persons) 

ต่อท่าน 

Platinum Overwater Villa 

Half Board 32,900  29,900 41,900  38,700 

All Inclusive 36,900 47,000 

Platinum Overwater Pool Villa 

Half Board 35,900  33,900 46,900  44,400 

All Inclusive 40,900 53,300 

  

หมายเหต ุ

- ราคา Silver Sky Studio , Silver Beach Studio , Gold Beach Villa , Platinum Overwater Villa , Platinum 

Overwater Pool Villa , Rock Star Villa เป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง 

- ราคา Silver Family Suite, Rocky Royalty Overwater Pool Villa เป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 4 ทา่น/หอ้ง 
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- หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ rebooking ได ้

- โปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- ราคาพกัเสรมิ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

อตัราดงักลา่วรวม 

- หอ้งพักตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 

- Speedboat รับสง่ สนามบนิ-ทีพ่ัก-สนามบนิ 

- พนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 

- Welcome Drink 

- อาหารตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก (HB,AI) 

- ฟร ีเครือ่งดืม่ Non Alcoholic 1 แกว้ในมือ้อาหารส าหรับแพ็กเกจ Half Board 

- ฟร ีSunset Ritual with complimentary drinks 1 time 

- ฟร ีใชบ้รกิาร Kayak, Pedal Boat, Snorkeling Equipment 

- ฟร ีใชบ้รกิารจักรยาน 

- ฟร ีรองเทา้แตะ Hard Rock biodegradable flip flops 

- ฟร ีกจิกรรม Play on Air, Land and water, Hard rock signature Yoga program, Self defense & Kick boxing, 

Brazilian Jiu Jitsu, Tai chi fitness (ตามตารางกจิกรรมของรสีอรท์) 

- ฟร ีกจิกรรมที ่Marine Discovery Centre ปลกูปะการัง, บรรยายขอ้มลูสตัวน์ ้าตา่งๆตามตารางกจิกรรม 

- ฟร ีกจิกรรมที ่Maldives Discovery Centre เทีย่วชมพพิธิภณัฑว์ัฒนธรรมของมลัดฟีส ์

- ฟร ียมืใชก้ตีารใ์นหอ้งพัก (Subjected to availability) 

- Fitness Center 

- Wi-Fi บรเิวณสว่นกลาง 

- คา่ประกนัภยัเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 

อตัราดงักลา่วไมร่วม 

- Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไปกลบั กรงุเทพ มลัดฟีส ์

- กจิกรรมอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

- การรับประทานอาหารนอกเหนอืจากแพ็กเกจ 

- คา่บรกิารตรวจ PCR ทีไ่ทยและทีม่ลัดฟีส ์

 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มดัจ า 60% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
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- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พกัไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Inclusive Detail 

Breakfast 

- Sessions 

  

Lunch & Dinner 

Hard Rock Hotel Maldives: 

- Sessions 

- The Elephant & The Butterfly 

SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton: 

-  Miss Olive Oyl (3 Dishes from a la carte menu,1 appetizer, 1 main course, 1 dessert) 

-  Mr. Tomyam (3 Dishes from a la carte menu,1 appetizer, 1 main course, 1 dessert) 

The Marina @ CROSSROADS Maldives: 

- Hard Rock Cafe 

- Kebab & Kurry 

- Kin Kao Thai Bistro 

- Jiao Wu 

- Ministry of Crab (dinner only) ** 

- Nihonbashi Blue (dinner only) ** 

- Carne Diem (dinner only) ** 
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- Beach Club (dinner only) ** 

- Kalhu Odi (dinner only) ** 

 

Villa Occupancy 

Silver Sky Studio 32 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing sofa in room) 

Silver Beach Studio 32 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing sofa in 

room) 

Silver Family Studio 16 Units Maximum 2 adults + 2 children or 4 adults (5th Person on existing day bed in 

Villa) 

(Duplex bunk beds on second floor) 

Gold Beach Villa 20 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day bed in 

villa) 

Platinum Overwater Villa 37 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day 

bed in villa) 

Platinum OV Pool Villa 37 Units Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day bed 

in villa) 

Rock Royalty 3 Units Maximum 4 adults + 2 children or 6 adults (5th & 6th Person on existing day bed in 

villa) 

Rock Star Villa 1 Unit Maximum 2 adults + 1 children or 3 adults (3rd Person on existing day bed in villa) 

Rollaway beds available upon request for certain categories as per above (Not guaranteed) 

for 3rd person in room the existing sofa will be converted into an extra bed 

The hotel provides complimentary baby cots/cribs (Subject to availability) 

 

หมายเหต ุ

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวัง หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รับตวั 24 ชม.กอ่นและเดนิทาง 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนือ่งดว้ยเหตผุล

ใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 
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● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความ

ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ตา่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

● อเีมล ์ + เบอรโ์ทรศัพท ์

 

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

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 
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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: 08 1929 9293 คะ่ 

 


