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ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรที่นั่งตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน  
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 
ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผู้ 
บริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ 

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,555 + 3,000 
 

เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินแบบเช่าเหมาลำ ท้ังน้ีเท่ียวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ข้ึนอยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้วทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ  300 บาท / ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
R ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
R ค่ารถปรับอากาศ นำเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
R ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
R ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามท่ี

บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั ่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อน

เดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  เม่ือ

ท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 
  

การยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป ยึดเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกค้าชำระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจำนวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) อาทิ

เช่น ค่ามัดจำต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทำการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้

เดินทางแทนได้ ดังน้ี 
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสำเนาหน้า

บัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น ** 
 



 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที ่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสำคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ท้ังสิ้นแต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน 

10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


