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SAFARI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safari Island Resort & Spa Maldives ตัง้อยูใ่นเขต North Ari Atoll ซึง่อยูห่า่งไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้

จากเมอืงหลวงมาเล ่โดยจะตอ้งน่ัง Seaplane เขา้ไปยงัรสีอรท์ ซึง่ถอืวา่เป็นกจิกรรมไฮไลทข์องนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการ

สมัผัสประสบการณ์นีใ้นมลัดฟีส ์

 

Safari Island Resort ตัง้อยูบ่นเกาะเล็กๆ เมือ่ไปถงึคณุจะพบกบัแนวปะการังสสีนัสดใส พร่ังพรอ้มดว้ยฝงูปลา

หลากหลายชนดิ Safari Island Resort เป็นรสีอรท์ทีอ่ยูใ่นกลุม่ของ Local Brand ทีส่ามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาว

ยโุรปและเอเชยี มกีารบรกิารจัดการทีค่อ่นขา้งด ีและมคีวามเหมาะสมในเรือ่งของราคา การเดนิทางเขา้สูซ่าฟาร ีรสีอรท์ 

จะตอ้งใช ้Seaplane เป็นพาหนะหลัก โดยใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 20 - 30 นาท ี 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – มำเล ่(มลัดฟีส)์    

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

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

........................... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมำเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

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

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ จะพบเจา้หนา้ทีร่สีอรท์คอยตอ้นรับทา่นอยูบ่รเิวณ 

ทางออก จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะน าไปเชค็อนิที ่Seaplane terminal เพือ่เดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

........................... เดนิทางถงึรสีอรท์ อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทัศนอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์

ค ่า บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

 สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

วนัทีส่อง มลัดฟีส ์

 บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้า

ลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์

 บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

 สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวสัดิ ์

วนัสดุทำ้ย กรงุเทพฯ                

 บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิ ด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้า

ลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย 

 บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

 ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

 ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบั 

 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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โปรโมช ัน่พเิศษ Safari Island Resort 

จองภำยใน 31 Oct 2022 

  

PERIOD: 1 June - 25 July 2022 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 

Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

5 Days 4 

Nights  

(2 

Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

5 Days 4 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

Beach Villa 25,000 29,200 33,400 24,500 28,700 32,900 

Semi 

Water Villa  26,300 31,100 35,900 25,800 30,600 35,400 

Water Villa 26,500 31,300 36,200 26,000 30,800 35,700 

Extra Child 13,100 15,200 17,300 - - - 

  

PERIOD: 26 July - 31 Oct 2022 

Room Type 

  

3 Days 2 

Nights  

(2 

Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(2 Persons) 

ต่อท่ำน 

5 Days 4 

Nights  

(2 

Persons) 

ต่อท่ำน 

3 Days 2 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

4 Days 3 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

5 Days 4 

Nights  

(3 Persons) 

ต่อท่ำน 

Beach Villa 26,600 31,500 36,400 26,100 31,000 35,900 

Semi 

Water Villa  28,100 33,900 39,600 27,600 33,400 39,100 

Water Villa 29,300 35,600 41,900 28,800 35,100 41,400 

Extra Child 13,500 16,500 18,900 - - - 

 

 ** Child คอื เด็กอาย ุ2-11.99 ปี, เป็นราคาส าหรับเด็ก 1 ทา่นพักหอ้งเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

 

หมำยเหต ุ

- ราคาเป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง , 3 ทา่น/หอ้ง ตามตาราง 

- หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ rebooking ได ้

- โปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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- เด็กสามารถพกัหอ้งกลางน ้าได ้

- หากกจิกรรมใดทีไ่มไ่ดรั้บเนือ่งจากสภาพอากาศและการจัดการของรสีอรท์ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

 

อตัรำดงักลำ่วรวม 

- คา่ทีพ่ักตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 

- Seaplane รับสง่ สนามบนิ - รสีอรท์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับ (Seaplane หยดุใหบ้รกิารหลังเวลา 16.30)  

- แพ็กเกจอาหารแบบ All Inclusive 

- Welcome Drink 

- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 

  

หากจอง All Inclusive จะไดรั้บสทิธพิเิศษเพิม่ดังนี ้

- อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น ทีห่อ้งอาหารหลกั 

- เครือ่งดืม่ไมจ่ ากดั (น ้าแร,่ น ้าอดัลม, เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล)  

- ฟร ีแซนดว์ชิและเคก้ที ่Palm Bar ในชว่งเวลา 10:00 - 11:30 น. และ 15:00 - 17:00 น. 

- ฟร ีการใชง้านหอ้งฟิตเนส, Table Tennis, Volleyball, หอ้งเกม (ปาลกูดอกและเทเบลิเทนนสิ) 

- ฟร ีกจิกรรม Snorkeling trip หรอื Half Day Local Island (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ตารางกจิกรรมทีร่สีอรท์และจ านวน

ขัน้ต ่าทีร่สีอรท์ก าหนด) 

- ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้า (ยมืที ่Reception) 

  

อตัรำดงักลำ่วยงัไมร่วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และมนิบิาร ์

- กจิกรรมสนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- กจิกรรมนอกเหนอืจากทีร่ะบ ุ

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

- คา่บรกิารตรวจ PCR ทีไ่ทยและทีม่ลัดฟีส ์

- คา่โรงแรม SHA+ เมือ่กลบัมายงัประเทศไทย 

  

กำรยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มดัจ า 60% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พกัไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้
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หอ้งอำหำร วลำเปิด-ปิด 

Restaurant on the island เชำ้ 07.30-10.00     กลำงวนั  12.30-14.00,วนั

ศกุร ์13.15-14.30 

เย็น 19.30-21.30 

Bar Lagoon 8.00- 21.00 

Pool Bar 9.00-22.00 

 

กจิกรรม วนั และ เวลำ 

Swimmig Pool ปิด 18.00 

Fitness เชำ้ 6.00-20.00 

Duny Spa เปิด 10.00-13.00 และ 15.00-20.00 

 

 

หมำยเหต ุ

● เด็กสามารถเขา้พกัหอ้งกลางน ้าได ้

● Seaplane หยดุใหบ้รกิารหลงัเวลา 17.00 

● น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม  

บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารมือ้หลักและของวา่ง กทม มลัดฟีส ์/ มลัดฟีส ์กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

● หว่งยางแฟนตาซ ีทา่นสามารถยมืทีส่บูลมทีร่สีอรท์ได ้

● คา่ทปิพนักงาน ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารไมม่ขีัน้ต ่า 

● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

    ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รับตวั 24 ชม.กอ่นและหลังเดนิทาง 

●  เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ลัดฟีสไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพักแบบ 

Water Bungalow หอ้งพกั 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ทา่นพกักบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-

11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

● หากทา่นตอ้งขออปุกรณ์ด าน ้าตืน้สามารถขอ้ไดท้ี ่Reception 

● หากทา่นชดุเปียก เสือ้ผา้เปียกไมส่ามารถเขา้หอ้งอาหาร และบารไ์ดส้ว่นบารส์ามารถน าเครือ่งดืม่ไปทานที ่บาร์

สระน ้าและคนื แกว้ทีบ่าร ์ถดัจากหอ้งอาหาร 

● หากทา่นตอ้งการยนือปุกรณ์ ที ่Water Sport รมิหาดมกีารเสยีคา่จา่ย 
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● ในสว่นหอ้งอาหาร พนักงานจะจองโต๊ะให ้ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งเองได ้

● หากทา่นชอบเลน่อนิเทอรเ์น็ต มบีรกิาร WIFI ในหอ้งพกั วันละ 8 USD 

● ในสว่นกจิกรรม เรอืแคนนู ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนือ่งดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความลา่ชา้

ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

หลกัฐำนกำรจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศพัท ์

 

โปรดทรำบ 
 

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
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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 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


