
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์

ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของ

แต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 
 

หากลูกค้าต้องการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ (หลงรักเธอ1) 

*Flight กลับ 19.10 – 20.50 น.* 
กำหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน 

ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชำระ/ท่าน 
พักเดี่ยว 

12-14 กุมภาพันธ์ 2565 

19-21 กุมภาพันธ์ 2565 
8,000 4,800 + 2,500 

5-7 มีนาคม 2565 

12-14 มีนาคม 2565 

19-21 มีนาคม 2565 

8,000 4,800 + 2,500 

 
  
 

อัตราค่าบริการ (หลงรักเธอ2) 

*Flight กลับ 21.10 – 22.40 น.* 
กำหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน 

ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชำระ/ท่าน 
พักเดี่ยว 

11-13 กุมภาพันธ์ 2565 

18-20 กุมภาพันธ์ 2565 

25-27 กุมภาพันธ์ 2565 

8,300 4,980 + 2,500 

4-6 มีนาคม 2565 

18-20มีนาคม 2565 
8,300 4,980 + 2,500 

 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

R ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

R ค่ารถ นำเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต่ำ 9 ท่าน**   

R ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็น

ห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 

อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ัน ๆ  

 

 



 

R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

R ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

R ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึง

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

เก็บมัดจำ 40 % ของราคาทัวร์ยอดเต็ม 

ราคาทัวร์เต็ม 8,300 เก็บมัดจำ 40 % = 3,320 บาท 

ราคาทัวร์เต็ม 8,000 เก็บมัดจำ 40 % = 3,200 บาท 

และชำระค่าทัวร์ 40% ให้กับทางบริษัทฯ เพ่ือเป็นการประกันการเดินทาง 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพ่ิม 1,000 บาท 

T ค่าซ้ือท่ีน่ังบนรถนำเท่ียว 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ใชส้ิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระเต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาต

ตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หาก

ท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง 

ทุกกรณี** 

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระเงินผ่านแอปพลิเคช่ัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เท่ียวไทย พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน 

2. หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 

3. นำบัตรประชาชนตัวจริง และ โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (ที่ท่านใช้ชำระเงิน) ถือไปใน

การเดินทางด้วย 

4. รายช่ือผู้เดินทางต้องตรงกับช่ือท่ีใช้ชำระเงินด้วยเป๋าตังของคนน้ัน ๆ เน่ืองจากทางบริษัทต้องทำการ Scan QR code 

และ ใบหน้า ก่อนเร่ิมและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษัทขอความ

ร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษัท ต้องดำเนินการตามเง่ือนไขโครงการทัวร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้

ความร่วมมือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 

  

  

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร ์

เม่ือท่านได้ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงการเดินทางได้ และไม่สามารถเปล่ียนแปลงผู้เดินทางได้ (กรณีต้องยกเลิก

การจองรายการนำเท่ียว ต้องทำการยกเลิกก่อนชำระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่

สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ังระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททัวร์จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเท่ียวท่ีจ่าย 

60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระ

เงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเง่ือนไขการให้บริการข้ออ่ืน ๆ ท่ีได้ระบุมาท้ังหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำ

ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ท้ังส้ินแต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่

ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดใด ท้ังส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน ** 

 



 

 

 

 

 

 


