
 
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20236 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  



 
 

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลาดการเดินทาง  

- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

DAY 1 : กรุงเทพฯ – พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพือ่รบัหนำ้กำกอนำมยัแบบผำ้ บรกิำรจดุ

เชค็อณุหภมูริ่ำงกำยกอ่นกำรเดนิทำง และมคัคุเทศกค์อยใหค้ ำแนะน ำ

มำตรำกำรกำรปอ้งกนั COVID-19 ก่อนออกเดนิทำง (พน่ฆ่ำเชือ้

ยำนพำหนะ และตรวจเช็คอณุหภูมิพนกังำนคบขบัรถก่อนกำรเดนิทำง )  

*กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจดุนดัหมำย เนือ่งจำกรถออก

เดนิทำงตำมเวลำ หำกทำ่นมำไม่ทนัเวลำนดัหมำย ทำงบรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 
10.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

 11.45 น. ลงเรือเพ่ือเดินทางสู่ เกาะล้าน (หาดแสม) เป็นเกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แนบขนานกับ

หาดพัทยา ห่างจากฝั่งพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกีฬาทางน ้า เช่น เรือลาก 

เรือสกี ด้าน ้าดูปะการัง ลักษณะภูมิประเทศของเกาะล้านเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพื นที่ประมาณ 3,500 ไร่ 

ความยาวของเกาะล้านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ 4.65 กม. ส่วนที่มีความกว้างมากที่สุดสามารถวัดได้

ประมาณ 2.15 กิโลเมตร 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอนันต์ซีฟู้ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังทานอาหารอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเล่นน ้าบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย จากนั นสมควรแก่เวลาน้าท่าน

เดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

1.กุ้งขาวลวกจิม้     2.ปลานิลทอดราดพริก  3.หอยแมลงภู่อบ     

4.ทะเลผดัฉ่า         5.ต้มย าทะเล                6.ไขเ่จียว   

7.ผดัผกัรวม           8.ผลไม้ตามฤดกูาล       9.ข้าวสวยและน า้ด่ืม 



 
 

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวยท้าให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะท้าการ

เปลี่ยนไปทานอาหารกลางวันที่โรงแรม LK Celestite และจัดบัตรเข้าชม เมืองจ าลอง Mini Siam ทดแทน 

15.00 น. ลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา 

16.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย  

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารส้มปั้น พิเศษ ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์!!! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักที่   LK Celestite ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

1.กุ้งนึง่กระเทียม                     2.ปลาทอดราดซอส   

3.ปลาหมกึผดัพริกเผา              4.ซุปเต้าหู้หมสูบั       

5.ออส่วนหอยนางรม                6.มะเขือมว่งผดัหมสูบัหม้อดนิ 

7.ถัว่ฝักยาวผดัพริกแห้ง            8.ไขเ่จียว        

9.ขาหมตูุน๋น า้แดง                    10.คะน้าผดัน า้มนัหอย     

11.เต้าหู้อบหม้อดนิ                 12.ผลไม้ตามฤดกูาล 

13.ข้าวสวย                             14.น า้ด่ืมและน า้แข็ง 

 

 



 
 

 

 

 

 

DAY 2 : SILVER LAKE – เขาชีจรรย์ – ตลาดหนอง

มน – RED TEMP CAFÉ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

(เปิดให้บริการ 07.00 – 10.00 น.) 

09.30 น.  เดินทางสู่ SILVER LAKE เป็นอาณาจักรทั งผลิตและจ้าหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวประจ้าเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่

ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะสามารถกินลมชมวิวสัมผัสอากาศอันริสุทธิ์ภายในไร่

อุง่นซิลเวอร์เลคแล้ว ตรงข้ามไร่องุ่นยังมีร้านอาหารที่ทางไร่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว บรรยากากาศของร้าน 

สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา 

 

 

 

 

 

 

10.45 น. น้าทุกท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลัก

บนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพ่ือเป็นพระพุทธรูปประจ้ารัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวาย

เป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาด

ความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัล

ลังค์ทั งสิ น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่้า โดยระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณ



 
 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาส

ศาสดา" มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. ช้อปปิ้งของฝากกันที่ ตลาดหนองมน อยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งเข้ากรุงเทพฯ ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสน

ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเมืองชลและจังหวัดใกล้เคียง มีร้านค้าตึกแถวและแผง

ลอยนับร้อยร้านยาวถึง 600 เมตร ของที่ขายส่วนมากจะเป็นของกิน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น 

ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ น ้าปลา อาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมก ทอดมัน หอยจออ แจงลอน 

และขนมหวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ทุเรียนทอด ขนมไทยต่างๆ 

14.00 น. เดินทางสู่ RED TEMP CAFÉ ร้านกาแฟสุดชิคบรรยากาศคล้ายเมืองนอก ตัวร้านอยู่ที่จุดชมวิวเขาสามมุข โดด

เด่นด้วยแลนด์มาคที่เป็นหอคอยสูงเด่นไว้ชมวิวทะเลบางแสน มีมุมสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพมากมาย 

 15.00 น. เดินทางออกจากเมืองพัทยา 

 17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ร้านอาหาร – รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพ่ือ

ประโยชน์และเพ่ือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคั 

อัตรำค่ำบริกำร  

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ หมำยเหต ุ



 
 

01 - 02 สงิหำคม 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

08 - 09 สงิหำคม 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

15 - 16 สงิหำคม 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

22 - 23 สงิหำคม 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

29 - 30 สงิหำคม 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์) 

05 – 06 กนัยำยน 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

12 – 13 กนัยำยน 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

19 – 20 กนัยำยน 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

26 – 27 กนัยำยน 2563 1,999 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

03 – 04 ตลุำคม 2563 2,199 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

10 – 11 ตลุำคม 2563 2,199 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

17 – 18 ตลุำคม 2563 2,199 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

24 – 25 ตลุำคม 2563 2,199 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร์-อำทิตย)์ 

31 – 01 พฤศจิกำยน 

2563 

2,199 ไม่มรีำคำเดก็ (เสำร-์อำทิตย)์ 

 

**กรณีพักเดี่ยวช ำระเพิ่ม 900 บำท/ท่ำน** 

   

เอกสำรประกอบกำรเดนิทำง  

- ส ำเนำบัตรประชำชน ใช้ส ำหรับกำรท ำประกันกำรเดินทำง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐำนกำรช ำระเงิน ***** 

 

 

ข้อส ำคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 300 บำท  



 
 

- ถ้ำหำกมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 9 คน ทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำร

เดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง  

- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจำกรถ

บัสปรับอำกำศ เป็น รถตู้ปรับอำกำศ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำร

เดินทำง  

 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  

- รถบัสปรับอำกำศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอำกำศ VIP (น ำเท่ียวตำมรำยกำร) 



 
 

- บริกำรน้ ำดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์น ำเท่ียวตลอดกำรเดินทำง 

- ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำงตำมกรมธรรม์ ค่ำรักษำพยำบำลวงเงินท่ำนละ 

500,000 บำท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  ตำมเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภำพ 

- ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 

- ค่ำที่พักจ ำนวน 2 คืน ตำมโปรแกรม  

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

- ค่ำมินิบำร์ในห้องพัก(ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกท่ีระบุใน

รำยกำร 

- ค่ำอำหำรส ำหรับท่ำนท่ีทำนเจ มังสวิรัติ หรืออำหำรส ำหรับมุสลิม 

- ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติท่ีเพ่ิมเติมตำมกำรจ่ำยจริง 

- VAT 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 300 บำท  

 

เงื่อนไขกำรจอง 

- ส ำหรบัโปรแกรมน้ี ช ำระเต็มจ ำนวน  หลังจำกส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรจอง 2 
ชั่วโมง เช่น ท่ำนจองวันนี้ กรุณำช ำระเงินมัดจ ำในวันถัดไป ก่อนเวลำ 16.00 น. 

มิเช่นนั้นจะถือว่ำท่ำนได้ท ำกำรยกเลิกกำรจองโดยอัตโนมัติหำกไม่ได้รับ

ยอดเงินตำมเวลำท่ีก ำหนด และหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องเดินทำงในพี

เรียดเดิม ท่ำนจ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นั่นหมำยถึงว่ำ กรณีท่ีมีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตำมระบบ ตำมล ำดับ เนื่องจำกทุกพีเรียดมีท่ี

นั่งจ ำกัด  

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง 



 
 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดท่ีลูกค้ำช ำระมำ และ

เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ำมี) 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ำมี) 

* ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 

หมำยเหตุ  

- โปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื่องจำกฤดูกำล 

สภำพภูมิอำกำศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง สภำพกำรจรำจร สถำนท่ีท่องเท่ียวปิด

ให้บริกำร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยส่วนนี้ทำงบริษัทจะค ำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ หำกกรณีที่จ ำเป็นจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม ทำง

บริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกยำนพำหนะ กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน (ถ้ำมี) ภัยธรรมชำติ กำรเมือง จรำจล 

ประท้วง ค ำสั่งของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำง

บริษัท  

- เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรใดบริกำรหนึ่ง หรือไม่

เดินทำงพร้อมคณะ ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่

ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจหรือให้ค ำ

สัญญำใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของ

บริษัทฯก ำกับเท่ำนั้นกรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทำง (เลื่อนวัน

เดินทำง) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงส ำหรับกำรด ำเนินกำรจองครั้งแรก ตำมจ ำนวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังสิ้น 

- -ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง หรือ เลื่อนกำรเดินทำงไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำเพ่ือวำงแผนกำร



 
 

เดินทำงใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลำงำน กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือท ำ

กำรยืนยันทุกครั้งหำกท่ำนลำงำนแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่ำนต้องออกบัตรโดยสำรภำยใน (ต๋ัวภำยในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณำติดต่อสอบถำมเพ่ือยืนยันกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสำรภำยในท่ีสำมำรถเลื่อนวันและเวลำเดินทำงได้ เพรำะมี

บำงกรณีที่สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกำล สภำพภูมิกำศ และ ตำรำงบินของท่ำ

อำกำศยำนเป็นส ำคัญเท่ำนั้น  

- กรณีที่ท่ำนเป็นอิสลำม ไม่ทำนเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อำหำรบำงประเภท กรุณำแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำง หรือตั้งแต่ท่ีท่ำนเริ่ม

จองทัวร์  

- กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพัก ทำงบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง 

ทำงบริษัทไม่มีนโยบำยจัดคู่นอนให้กับลูกค้ำท่ีไม่รู้จักกันมำก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำห้องพักเดี่ยวตำมท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย

ระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม และ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บ

ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง กรณีท่ำนลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยัง

จุดหมำยปลำยทำงตำมท่ีท่ำนต้องกำร  

- รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

ร้ำนอำหำรท่ีระบุในโปรแกรมอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกร้ำนอำหำรปิด

ท ำกำรชั่วครำว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอำจจะมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำพักได้ โดยจะ

จัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

**เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์ห้กบัทำงบรษิัทฯ แลว้ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทำ่น ทีม่อบควำมไวว้ำงใจ ใหเ้รำบรกิำร ** 



 
 

 
 


