
 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ360 BKK(สวุรรณภมิู) – HDY(หาดใหญ่) 09.25 – 10.50 

VZ363 HDY(หาดใหญ่) – BKK(สวุรรณภมิู) 15.25 – 17.05 

**ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – จงัหวดัสตลู – หาดปากบารา                           (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                       

07.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) โดย

มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบ

ผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํ

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

09.25    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิ

ที ่VZ360 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

10.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

11.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร แบบ BOX SET  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั จงัหวดัสตลู เป็นจงัหวดัใตส้ดุของประเทศไทยดา้นฝัง่อนัดามนั 

 เดนิทางถงึ หาดปากบารา เสน่หข์องหาดแหง่น้ีไม่ไดอ้ยูท่ีค่ลื่นหรอืเปลอืกหอยหาดทรายทีส่วยงาม แตอ่ยูท่ีค่วาม

งดงามของทศันียภาพ บรรยากาศรอบชายฝัง่ ววิทีม่องเหน็เกาะตะรุเตา และ เกาะลงักาวปีระเทศมาเลเซยี 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม BARA BARA’ BUDGET SATUN หรือเทียบเท่า 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  

 

DAY 2  ท่าเรือปากบารา – ร่องน้ําจาบงั – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – เกาะอาดงั – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือ

ปากบารา                                                        (B/L/-)         

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 ทุกทา่นพรอ้มกนัที ่ท่าเรือปากบารา  

09.30 นําทุกท่านลงเรอื เดนิทางสู่ เกาะไข่ แวะถ่ายรูปและชมบรรยากาศของซุ้มประตูเกาะไข่ จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั 

เกาะหลีเป๊ะ  

 



 

10.45 นําทา่นดาํน้ําโดยเรอืสป๊ีดโบ๊ท ดปูะการงั ณ ร่องน้ําจาบงั จุดชมปะการงั 7 ส ีและเดนิทางต่อไปยงั เกาะราวี  

12.00 รบัประทารอาหารกลางวนั ณ เกาะราวี (อาหารแบบกล่อง) 

13.00 พาทา่นไปยงัเกาะยาง ทา่นจะไดพ้บกบัปลานานาชนิด ชมปะการงั เขากวาง  เกาะหินงาม เกาะทีม่หีาดเป็นหนิสดีาํ 

สเีหล่าน้ีจะสอ่งประกายกบัแสงอาทติย ์และ เกาะอาดงั ชมความสวยงามของเกาะอาดงั ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

15.00 เดนิทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะทีม่คีวามสวยงามอนัดบัตน้ๆ ของทอ้งทะเลไทย มน้ํีาทะเลทีใ่ส อมเขยีว-ฟ้า หาด

ทรายขาว ราวกบัผงแป้ง มสีมญานามวา่ “มลัดฟีเมอืงไทย” 

16.00 เดนิทางกลบัไปยงั ท่าเทียบเรือปากบารา 

17.30 เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา โดยสวสัดภิาพ 

  **หมายเหตุ**  บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมดําน้ํา โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของสภาพอากาศในแต่ละวนั โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  



อิสระอาหารเยน็ บริเวณใกล้เคียง เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม BARA BARA’ BUDGET SATUN หรือเทียบเท่า 

DAY 3 วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                     (B/-/-)                                           

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกทา่นเดนิทางไปยงั หาดใหญ่  

 นําท่านเดนิทางไปยงั วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล หรอื เจดยีส์แตนเลส ตัง้อยู่ในอําเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

 สงขลา ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส ์หลงัม.สงขลานครนิท์  โดยองคพ์ระเจดยีม์คีวามงดงามและแปลกตาโดย

 โครงเหลก็ทุกชิน้เป็นสแตนเลสทัง้หมด เรยีกไดว้่าเป็น เจดยีส์แตนเลสหน่ึงเดยีวในโลก พระมหาธาตุเจดยีไ์ตรภไตร

 มงคล สรา้งขึน้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทมหาภูมพิลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาส

 ทรงครองสริริาชสมบตั ิ60 ปี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

15.25    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)เทีย่วบนิที ่VZ363 ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน้ําหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

17.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 

27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 

04 – 06 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

11 – 13 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

16 – 18 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2564 8,999 2,000 

 

**ไมม่รีาคาเดก็ ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้

รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 

 

ข้อสาํคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 



- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 

ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิมดัจาํในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืวา่ทา่นไดท้าํการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลา

ทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ

วา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จาํนวน เทา่นัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านได ้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จาํนวน 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน

วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง

ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่พื่อทํา

การยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิ

ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจําเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง

น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้

ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ

เรยีกคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน

ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากร้านอาหารปิดทําการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- สาํหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสาํหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้ง

ชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 


