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Code: IH14-SouthPacific-Part1-17TG-03-19Aug2023-359-A230324 

 

17 วนั แปซฟิิกใต ้: Part 1  

(ปาปวันวิกนี ี– โซโลมอน – วานอูาต ู– ฟิจ ิ– ซามวั – ตวูาล–ูออสเตรเลยี)   

 

 

 

03 – 19 สงิหาคม 2566 

359,000 บาท 

เปิดประสบการณ์ทอ่งเทีย่วในแถบหมูเ่กาะแปซฟิิกใต ้กบั 7 ประเทศในกลุม่  

ไมโครนเีซยี - เมลานเีซยี – โพลนีเีซยี 

(เทีย่ว...ตวูาล ูกอ่นจมหาย เนือ่งจากเป็นประเทศทีต่ า่กวา่ระดบัน า้ทะเล) 

 

17 วนั แปซฟิิกใต ้: Part 1  

(ปาปวันวิกนี ี– โซโลมอน – วานอูาต ู– ฟิจ ิ– ซามวั – ตวูาล ู– ออสเตรเลยี) 
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พฤ. 03 ส.ค 2566 กรงุเทพมหานคร – สงิคโปร ์- พอรต์มอรส์บ ี(ประเทศปาปวันวิกนิ)ี 

 

07.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชคอนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

11.15 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมสิู่สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG413 สายการบนิบรกิารอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีสงิคโปร ์ 

 น าทา่นรับกระเป๋าเดนิทางและเชคอนิสายการบนิแอร ์นวิกนี ี

17.00 น. น าทา่นเชคอนิสายการบนิ แอรน์วิกนี ี

20.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชางง ี สูพ่อรต์มอรส์บ ี โดยสายการบนิ แอรน์วิกนี ี (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.35 

ชัว่โมง) 

 

ศ. 04 ส.ค. 2566 พอรต์มอรส์บ ี(ประเทศปาปวันวิกนิ)ี (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

05.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิพอรต์มอรส์บ ีประเทศปาปัวนวิกนิ ี

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงพอรต์มอรส์บ ี(Port Moresby)  

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของปาปัวนวิกนิี เมอืงตัง้อยูร่มิชายฝ่ังอา่วปาปัว ชายฝ่ังตะวันออกเฉียง

ใตข้องเกาะนวิกนิ ีพืน้ทีข่องเมอืงนัน้แต่เดมินัน้มชีาวโมตู-กอยบาบอูาศัยอยูห่ลายศตวรรษ ไดรั้บการส ารวจ

ครัง้แรกจากชาวยโุรปในปี ค.ศ. 1873 โดยกัปตันมอรส์บ ีชือ่ของเมอืงตัง้ชือ่เป็นเกยีรตแิกพ่ลเรอืเอก เซอร์

แฟรแ์ฟกซ ์มอรส์บ ี 

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิเบริน์พคี (Burns Peak)  

เป็นเนนิเขาสงูประมาณ 105 เมตร และเป็นจุดชมววิทีส่ามารถเห็นเมอืงพอรต์มอรส์บไีดจ้ากมมุสงู อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพผนืน ้าทะเล รมิฝ่ัง พรอ้มเมอืงหลวงรมิทะเลอยา่งพอรต์มอรส์บ ี 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นชนพืน้เมอืงแห่งปาปัวนกินิี (Hanuabada village) ใหท้่านไดช้มวถิชีวีติของ

ชาวปาปัวนิวกนิี ที่ยังคงมใีหเ้ห็นและอนุรักษ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าสัมผัส อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศัย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B9-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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14.30 น. น าทา่นเชคอนิโรงแรม อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นในโรงแรมตามอธัยาศัย หรอืหากทา่นไมเ่หนือ่ยมาก แนะน า

ใหท้า่นไดใ้ช ้facilities ในโรงแรม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Crowne Plaza Port Moresby Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

ส. 05 ส.ค. 2566 พอรต์มอรส์บ ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชม Port Mosby Nature Park  

ศนูยอ์นุรักษ์พันธุส์ตัวป่์าและสตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นปาปัวนวิกนีกีวา่ 350 สายพันธุ ์ รวมถงึพันธุไ์มธ้รรมชาตทิีข่ ึน้

ในปาปัวนวิกนิ ี และยงัมกีารจ าลองการด ารงชวีติของชนเผา่พืน้เมอืงปาปัวนวิกนีีใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มวถิกีาร

ด ารงชวีติตลอดจนวัฒนธรรมของชนพืน้เมอืงชาวปาปัว  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑป์ระวศิาสตรแ์หง่ชาตขิองปาปัวนวิกนิ ี(National Museum)  

พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของการเกดิประเทศปาปัวนวิกนิ ี ซ ึง่มี

โบราณวัตถจุัดเกบ็ในพพิธิภณัฑ ์แหง่นีก้วา่ 25,000 ชิน้  

 

ไดเ้วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารรัฐสภาแหง่ปาปัวนวิกนิี  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Ela Beach เพือ่ชมทัศนยีภาพของหาดทรายแหง่ปาปัวนวิกนิ ี 

 

น าทา่นสูส่สุานสงครามแหง่พอรต์มอรส์บ ี (Bomana War Cemetery) เป็นสสุานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการ

ตอ่สูเ่พือ่แยง่ชงิอาณาเขตของประเทศปาปัวนวิกนิ ีกบัหมูเ่กาะบเูกนวลิล ์ 
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สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูถ่นนเอวอส เอฟวนูิว ์ (Airvos Avenue) ถนนสายหลกัยาวประมาณ 1.64 

กโิลเมตร ซึง่เป็นถนนสายส าคญัแหง่เมอืงพอรต์มอรส์บ ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Crowne Plaza Port Moresby Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

อา. 06 ส.ค. 2566 พอรต์มอรส์บ ี– โฮนอีารา (หมูเ่กาะโซโลมอน) (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (Breakfast Box) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพอรต์มอรส์บ ีเพือ่เชคอนิ 

07.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโฮนอีารา ประเทศโซโลมอน (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโฮนอีารา น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมกรงุโฮนอีารา (Honiara)  

เมอืงหลวงของหมู่เกาะโซโลมอน และถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของหมู่เกาะโซโลมอน โดยกรุงโฮนีอารา 

ตัง้อยูบ่น เกาะกัวดัลคะแนล (Guadalcanal) มปีระชากรประมาณ 36,000 คนเท่านัน้ ปัจจุบันโซโลมอนเริม่

ใหค้วามส าคัญกบัการทอ่งเทีย่วมากขึน้ เนือ่งจากในอดตีนัน้ชาวโซโลมอนนัน้นยิมท าประมงกันเท่านัน้ และ

กจิกรรมการท่องเทีย่วทีดู่จะดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิก็คงจะเป็น การด าน ้า และเทีย่วชมหมู่เกาะ

รอบๆ  

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(National Museum) ซึง่เป็นสถานทีจั่ดเก็บโบราณวัตถุและแสดงประวัติ

ความเป็นมาของประเทศหมูเ่กาะโซโลมอน  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูต่ลาดพืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Coral Sea Resort Honiara Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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จ. 07 ส.ค. 2566 โฮนอีารา (หมูเ่กาะโซโลมอน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูช่ายหาด Mbonege beach  

ชายหาดทีส่ามารถมองเห็นซากเรอืขนสง่สนิคา้ของญีปุ่่ นทีอ่ับปางในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ยังคงเกย

ตืน้ใหไ้ดเ้ห็นอยา่งใกลช้ดิ ปัจจุบันชายหาดแห่งนี้ยังเป็นจุดด าน ้าตืน้ อกีแห่งทีส่ามารถด าชมปลาทะเลและ

ปะการังได ้น าทา่นด าน ้าดปูะการังและสตัวท์ะเลทีอ่าศัยในบรเิวณทีเ่รอืเกยตืน้ ซึง่นับเป็นจดุด าน ้าตืน้อกีแหง่

ของเมอืง (ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่อาบน ้าและเปลีย่นเสือ้ผา้) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้สงครามโลกครัง้ที ่2 (World War II Battlefield)  

 สถานทีเ่ก็บอาวธุยทุโธปกรณ์ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นชมบรเิวณทา่เรอืพอรต์ครูซ (Port Cruz) อันเป็นทีต่ัง้ของหอสังเกตการณ์ (Solomon Coast 

watcher)  

 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมกรงุโฮนอีารา  

 

 น าท่านเขา้ชมอนุสรณ์สถานสงครามโลกครัง้ที ่2 (US War Memorial) เพือ่ระลกึทหารอเมรกิันทีเ่สยีชวีติ

ระหวา่งการรบบนหมูเ่กาะโซโลมอน  

 

 จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑปี์เตอร ์โฮเซ (Peter Joseph World War II Museum) ซึง่เป็นอกีหนึง่

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีจั่ดแสดงอาวธุยทุโธปกรณ์ทีใ่ชม้นการท าสงครามโลกครัง้ที ่2 บนเกาะโซโลมอนแห่ง

นี ้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Coral Sea Resort Honiara Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

อ. 08 ส.ค. 2566 โฮนอีารา (หมูเ่กาะโซโลมอน) – วานอูาต ู(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเทีย่วชมและถา่ยรปูกบัสถานทีส่ าคัญๆบนเกาะโซโลมอน อาท ิอาคารรัฐสภา (Parliament House), 

อาคารศาลสงูแหง่หมูเ่กาะโซโลมอน, อนุสาวรยีเ์จคอป วซูา (Jacob Vuza Monument)  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมตลาดพืน้เมอืง และชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวหมูเ่กาะโซโลมอน 

 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโฮนอีาราเพือ่เชคอนิ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Lunch box 

 

14.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุโฮนอีารา สูส่นามบนิวานูอาต ู ประเทศวานูอาต ู (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 

ชัว่โมง) 

16.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิวานูอาต ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
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 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นไดใ้ช ้Facilities ในโรงแรม หรอื จะเลอืกพกัผอ่น เลน่น ้าทะเล

ไดต้ามอธัยาศัย 

   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Resort by Wadham Port Villa**** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่

1) 

 

พ. 09 ส.ค. 2566 วานอูาต ู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นทัวรร์อบเกาะ โดยเริม่จากน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชนพืน้เมอืง (Larofa Cultural Village)  

 ใหท้่านไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชนพืน้เมอืงทีย่ังคงอาศัยภายในหมูเ่กาะแห่งนี้ พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง

ของชาวบา้นทีเ่รยีกไดว้่าเป็นศลิปวัฒนธรรมดัง้เดมิ ทีย่ังคงมกีารอนุรักษ์ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาสัมผัส 

ทา่นจะไดช้มการแสดงการวิง่บนไฟของชาวบา้นแหง่หมูบ่า้นนี ้ 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นชนเผ่าอตีัน (Eton Village) ซึง่เป็นอกีหนึง่ชนเผ่าทีอ่าศัยอยูบ่นเกาะใหญ่

แหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสวัฒนธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพืน้เมอืงอกีชนเผ่าของวานูอาตู ซึง่ยังคง

ด ารงชพีดว้ยภมูปัิญญาชาวบา้นเชน่อดตี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูบ่ลลูากนู (Blue Lagoon) และ หาดอตีนั (Eton Beach)  

อสิระใหไ้ดท้า่นเลน่น ้า หรอื เลอืกด าน ้าตืน้ (Snorkeling) ไดต้ามอธัยาศัย ซึง่วานูอาตเูป็นอกีประเทศหนึง่

ในแถบมหาสมทุรแปซฟิิกใตท้ีไ่ดช้ ือ่วา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลแปซฟิิกใต”้ จงึเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วในการ

มาด าน ้าดสูตัวใ์ตท้ะเล หรอืปะการังน ้าตืน้ (หากทา่นใดทีต่อ้งการไปด าน ้า หรอื เลน่น ้าในบลลูากนู แนะน า

ใหท้า่นเตรยีมชดุวา่ยน ้า และ ผา้เชด็ตวัไปดว้ย) อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่น ้าหรอืเกบ็ภาพความสวยงามของ

ธรรมชาตแิหง่เกาะวานูอาตไูดต้ามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูโ่รงแรมทีพั่ก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Ramada Resort by Wadham Port Villa**** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่

2) 

 

พฤ. 10 ส.ค. 2566 วานอูาต ู– นาด ิ(ประเทศฟิจ)ิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงพอรต์วลิา (Port Vila)  

เมอืงหลวงของสาธารณรัฐวานูอาตู ทางตอนใตข้องเกาะเอฟาเตในจังหวัดเชฟา พอรต์วลิาถูกจับจองโดย

ชาวเมลานเีซยี ในปี พ.ศ. 2149 เปโดร เฟรนั์นเดซ เด กโีรสและลูอสิ วาซ เด ตอรเ์รสไดเ้ขา้มาส ารวจ จน

ในทีส่ดุใน ปี พ.ศ. 2430 ก็กลายเป็นดนิแดนภายใตก้ารปกครองของประเทศอังกฤษและประเทศฝร่ังเศส

ร่วมกัน ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 พอรต์วลิากลายเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมรกิาและออสเตรเลยี 

น าทา่นถา่ยรปูกบัจัตรัุสแหง่อสิรภาพ (Independence Park) อาคารรัฐสภา  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(National Museum) ทีซ่ ึง่จัดเก็บวัตถุโบราณต่างๆทีค่น้พบของ

วานูอาต ูตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถงึประวัตศิาตรข์องประเทศวานูอาตู 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%9F%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2149
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8B_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%8B_%E0%B9%80%E0%B8%94_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2430
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมศนูยศ์ลิปวัฒนธรรมวานูอาต ู(Vanuatu Cultural Center) ซึง่จัดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละ

ศลิปะจากชนพืน้เมอืงของวานูอาต ูรวมถงึเครือ่งปัน้ดนิเผาในอดตีของชนพืน้เมอืง  

 

 ไดเ้วลาน าทา่นสูต่ลาดสนิคา้พืน้เมอืง Port Villa และ Handicraft market อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

ตามอธัยาศัย 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เชคอนิ 

16.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิวานูอาต ูสูส่นามบนินาด ิประเทศฟิจ ิ(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินาด ิประเทศฟิจ ิ

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Nadi Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

ศ. 11 ส.ค. 2566 นาด ิ(ประเทศฟิจ)ิ - ด าน า้กบัปลาฉลาม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นน่ังเรอืคาตามารานมุง่หนา้สู ่Kuata Island  

ทีอ่ยูข่องปลาฉลามครบีขาวและฉลามครบีด า น าท่านด าน ้าแบบ Snorkeling เพือ่ชมความสวยงามของฝูง

ปลาฉลามครบีขาวและฉลามครบีด าแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นฉลามทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณแนวปะการังแหง่นี ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ  

 

บา่ย  ใหท้า่นไดม้เีวลาเลน่น ้าและพักผอ่นบนและเลน่น ้าบรเิวณชายหาดของเกาะ หรอืจะเลอืกผอ่นคลายอริยิาบถ

ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาเรือคาตามาราน จะมารับคณะกลับสู่เมอืงนาด ิ(การเดนิทางระหว่างเกาะใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูกุง้มงักร) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Nadi Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

ส. 12 ส.ค. 2566 นาด ิ(ประเทศฟิจ)ิ - ซามวั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงนาด ิ(Nadi) เมอืงทีช่ ือ่วา่มสีสีนัและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 

น าทา่นเขา้ชมวดัฮนิด ู(Sri Siva Subramaniya Swami Temple) วัดฮนิดปูระจ าเมอืงนาด ิ 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงนาดซิ ึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้และตลาดสนิคา้พืน้เมอืงทีม่กัมผีูค้นน ามาวางขาย 

เป็นอกีหนึง่สสีนัแหง่ฟิจ ิ 

 

10.30 น. น าทา่นเชคอนิทีส่นามบนิ 

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาด ิสูส่นามบนิฟาลโิอโล ประเทศซามวั (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟาลโิอโล ประเทศซามวั  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Tanoa Tusitala Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่1) 
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อา. 13 ส.ค. 2566 ซามวั (ประเทศซามวั) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะอโูปล ู(Upolu Island)  

 เกาะทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเกาะทีม่ธีรรมชาตสิวยงามทีส่ดุแหง่ซามวั  

 

 น าทา่นเดนิทางสูน่ ้าตกฟาเรฟา (Falefa fall) น ้าตกสายเล็กๆแหง่เกาะอโูปล ู 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นชนพืน้เมอืงซามัว (Samoan Village) หมูบ่า้นชนพืน้เมอืงทอ้งถิน่ทีย่ังคง

ด ารงชวีติโดยวถิพีืน้บา้น  

 

 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบมรกต (Sua Ocean Trench) แปลว่า Big Hole แอง่น ้านี้เกดิขึน้จากการ

ยบุตัวของพืน้ดนิในอดตีและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของเกาะอโูปลู (หากท่านใดตอ้งการเล่น

น ้าในทะเลสาบมรกต แนะน าใหท้า่นเตรยีมชดุวา่ยน ้าพรอ้มหมวกวา่ยน ้า และผา้ขนหนูมาดว้ย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูช่ายหาดฟาโอฟาโอ (Faofao Beach)  

 แหล่งชมปะการังน ้าตื้นและสัตว์ใตท้ะเล ซามัวเป็นเกาะที่มทีัศนียภาพ หาดทรายและปะการังสวยงามที่

สมบรูณ์อกีแหง่หนึง่ของหมูเ่กาะแปซฟิิกใต ้อสิระใหท้า่นไดด้ าน ้า (Snorkeling) ดคูวามสวยงามของโลกใต ้

ทอ้งทะเลตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนชายหาดสวยแหง่เกาะทะเลใต ้ 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Tanoa Tusitala Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

จ. 14 ส.ค. 2566 ซามวั – ฟิจ ิ– ตวูาล ู

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซามวั  

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารรัฐสภาแหง่ซามวั, อนุสาวรยีแ์หง่อสิรภาพ  

 

น าทา่นเขา้ชมโบสถโ์มเอโมเอ (Moamoa Cathedral) โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่ซามวั  

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑโ์รเบริต์หลยุส ์สตเีฟ่น  

ซึง่เป็นนักเขยีนชาวสกอตแลนดผ์ูม้ชี ือ่เสยีงโด่งดังในยุคนัน้ ภายในพพิธิภัณฑจั์ดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้

และผลงานตา่งๆของโรเบริต์ 

 



Page 14 of 22 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ  

16.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซามวั สูส่นามบนินาด ิ(ฟิจ)ิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

กระเป๋าท าการเชคทรไูปยงัตองกา ดังนัน้แนะน าใหท้า่นเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก เพือ่นอนพักคา้งทีฟิ่จกิอ่นตอ่

เครือ่ง 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินาด ิประเทศฟิจ ิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงซวูา (Suva) (ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Tanoa Plaza Hotel **** หรอื เทยีบเทา่  

(กระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไวท้ีโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นจดักระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกัคา้งคนืทีต่วูาล ู2 คนื) 
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อ. 15 ส.ค. 2566 ฟิจ ิ– ตวูาล ู

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่ขึน้เครือ่งไปประเทศตวูาล ู

09.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซวูา สูส่นามบนิฟนูาฟตู ิ(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

11.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟนูาฟตู ิประเทศตวูาล ู

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมทีพ่ัก 

 

บา่ย อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนภายในโรงแรม หากท่านทีย่ังไม่เหนื่อย ท่านสามารถด าน ้าดูปะการังน ้าตืน้บรเิวณ

ชายหาดของโรงแรมได ้(ประเทศตวูาล ูภมูปิระเทศเป็นเกาะเล็กๆ ดังนัน้จะท าทัวรใ์นวันรุง่ขึน้) 

  

 ประเทศตวูาล ูหรอืเดมิเป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่ หมูเ่กาะเอลลซิ  

 ประเทศหมูเ่กาะในมหาสมุทรแปซฟิิก ชือ่ประเทศแปลว่า "แปดยนืยง" (Eight Standing Together) ใน

ภาษาตูวาลู นอกจากนครรัฐวาตกิันแลว้ ตูวาลูเป็นประเทศอสิระทีม่ปีระชากรนอ้ยทีสุ่ดในโลก เนื่องจากมี

ความสงูต ่า (สงูสดุคอื 5 เมตร) เกาะทีป่ระกอบเป็นประเทศนี้ อาจจะเกดิปัญหาถา้ระดับน ้าทะเลเพิม่สงูขึน้

ในอนาคต ในชว่งหลายทศวรรษขา้งหนา้ ประชากรอาจจะอพยพไปทีป่ระเทศนวิซแีลนดห์รอืเกาะนีอเูอซึง่

เป็นเกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นปกครองตนเองแตข่ึน้กบันวิซแีลนด ์ประเทศตวูาลมูพีืน้ทีเ่พยีง 26 ตารางกโิลเมตร 

และเป็นประเทศทีค่าดการณ์วา่อกีไมน่าน จะหายไปจากแผนทีโ่ลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Funafuti Lagoon Hotel  หรอื เทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
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พ. 16 ส.ค. 2566 ตวูาล ู

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูห่มูเ่กาะฟนูาฟาลา (Funafala island)  

หมู่เกาะแนววงแหวนปะการังของประเทศตูวาลู และเป็นเกาะสวยงามอกีเกาะของตูวาลู นอกจากนี้ยังเป็น

สถานทีส่วยงามอกีแหง่ทีม่คีวามสมบรูณ์ของโลกใตท้ะเล  

 

น าทา่นด าน ้า (Snorkeling) ดธูรรมชาต ิปะการัง และ สตัวใ์ตท้ะเลแหง่วงแหวนปะการังของตวูาล ูหรอื ทา่น

สามารถเลือกเดนิเล่นบนหาดทรายขาวที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เนื่องจากประเทศตูวาลู  ไดช้ือ่ว่าเป็น

ประเทศทีม่ขีนาดเล็กมากในแถบเมลานีเซยี ค่อนไปทางแถบโพลนิีเซยี อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพธรรมชาต ิ

หรอื ด าน ้าดปูะการังไดต้ามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูศู่นยอ์นุรักษ์พันธุส์ัตวท์ะเลแห่งฟนูาฟตู ิ(Funafuti Marine Conservation Area) ซึง่เป็น

แหลง่อนุรักษ์พันธุส์ตัวท์ะเลแหง่หมูเ่กาะแปซฟิิกใตอ้ยา่งตวูาล ู  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบฟนูาฟตู ิ(Funafuti Lagoon) อสิระใหท้่านไดด้ าน ้าดูสัตวโ์ลกใตท้ะเลที่

อาศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีต้ลอดจนแนวปะการัง ทีเ่กดิจากแนววงแหวนปะการังแหง่ตวูาลู 

 

ค ่า รับประทานอาหารในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Funafuti Lagoon Hotel หรอื เทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

พฤ. 17 ส.ค. 2566 ตวูาล ู– ซูวา (ฟิจ)ิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถตามอธัยาศัย หรอื หากท่านตอ้งการเล่นน ้าทะเล หรอื ด าน ้า

ดปูะการัง สามารถท ากจิกรรมได ้ณ บรเิวณชายหาดของโรงแรม 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิตวูาล ู

12.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิตวูาล ูสูส่นามบนิซวูา ประเทศฟิจ ิ(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซวูา ประเทศฟิจ ิ
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น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซวูา (Suva)  

เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศฟิจ ิตัง้อยูท่างชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะวตีเีลวูในเขต

ภาคกลาง จังหวัดเรวา เป็นทีต่ัง้ศูนยก์ลางการบรหิาร ซึง่ในปี ค.ศ. 1877 ไดต้ัง้ซวูาเป็นเมอืงหลวงของฟิจ ิ

เมือ่สภาพภมูศิาสตรข์องอดตีทีต่ัง้อดตีรกรากของชาวยโุรปทีเ่ลวูกาบนเกาะ Ovalau คับแคบเกนิไป คณะ

บรหิารของประเทศอาณานคิมไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเมอืงเลวกูามายงั เมอืงซวูาในปี ค.ศ. 1882 

  

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ(Fiji National Museum) ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บสะสมโบราณวัตถุ และจัด

แสดงประวัตคิวามเป็นมาของชาวฟิจ ิตลอดจนชว่งครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ประเทศในแถบมหาสมทุรแปซฟิิก

ใต ้ตอ้งกลายมาเป็นฐานทัพของทหารอเมรกินั และ ออสเตรเลยี  

 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับท าเนียบประธานาดบิดีแห่งฟิจ ิ(President Residence) ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงนาด ิ(ระยะทาง 190 กม.ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Novotel Nadi Hotel **** หรอื เทยีบเทา่ 

 

ศ. 18 ส.ค. 2566 นาด ิ– เมลเบริน์ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาด ิ

08.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินาด ิสู ่สนามบนิเมลเบริน์ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.55 ชัว่โมง) 

12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมลเบริน์ 

 น าทา่นรับกระเป๋าเดนิทาง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์กบัการชมทะเลสาบสชีมพ ู(Pink Salt Water Lake Melbourne)  

ทะเลสาบขนาดไมใ่หญอ่ยูใ่น Westgate Park ซึง่โดยปกตจิะเห็นเป็นสชีมพูในชว่งประมาณหนา้รอ้นโดยสี

ชมพูนี้เกดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิากการท าปฏกิริยิาระหว่างสาหร่ายเล็กเซลลเ์ดยีว Dunaliella salina กับ

แบคทเีรียที่ไม่เป็นอันตราย Halobacteria cutirubrum พรอ้มดว้ยความเขม้ขน้ของระดับเกลือในน ้า 

อณุหภมู ิและแสงแดดทีเ่หมาะสม ท าใหเ้กดิสแีดงเป็นจ านวนมาก ท าใหท้ะเลสาบกลายเป็นสชีมพ ู

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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23.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเมลเบริน์ สูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ TG462  

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.20 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

ส. 19 ส.ค. 2566 กรงุเทพฯ 

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

17 วนั แปซฟิิกใต ้: Part 1  

(ปาปวันวิกนี ี– โซโลมอน – วานอูาต ู– ฟิจ ิ– ซามวั – ตวูาล–ูออสเตรเลยี)   

 

อตัราคา่บรกิาร 03-19 ส.ค. 2561 

ราคาผูใ้หญ ่(พักหอ้งคู ่ทา่นละ) 359,000 

พักเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 45,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(BKK-SIN//SYD-BKK : TG) 

เริม่ตน้ทีท่า่นละ (ราคายนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

ไมเ่อาคา่ตั๋วเครือ่งบนิหักคา่ใชจ้า่ย (เฉพาะตั๋วการบนิไทย เทา่นัน้) 32,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่ 19/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  
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โปรแกรมทอ่งเทีย่ว  (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทย (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (ตามระบ)ุ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 101,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังไดรั้บการยนืยนักรุป๊ออกเดนิทาง

แน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 60 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60-89 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์   

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให ้ผูเ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 การทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที่

ทา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์การใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ ทา่นไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธวซีา่และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระ มาแลว้  หาก

ทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ 

 สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ และไมค่นืทกุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุค

ธรรมดา  

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักเกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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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 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: 08 1929 9293 คะ่ 


