
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTT2045 เกาะล้าน-พัทยาฮาเฮ .. วิทเดอะแก๊งค์ 2 วัน 1 คืน 



 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจำรถบัส 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

ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ำกำกอนำมยัแบบผำ้ บรกิำรจุดเช็ค
อุณหภูมริำ่งกำยกอ่นกำรเดนิทำง และมคัคเุทศก์คอยใหค้ ำแนะน ำมำตรำกำร
กำรป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทำง (พน่ฆำ่เช้ือยำนพำหนะ และ
ตรวจเช็คอุณหภูมพินกังำนคบขบัรถกอ่นกำรเดนิทำง )  
*กรุณำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนดัหมำย เน่ืองจำกรถออกเดนิทำงตำม
เวลำ หำกทำ่นมำไมท่นัเวลำนดัหมำย ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื
คำ่ใช้จำ่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 

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

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 
10.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

 11.45 น. ลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะล้าน (หาดแสม) เป็นเกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แนบขนาน

กับหาดพัทยา ห่างจากฝั่งพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น 

เรือลาก เรือสกี ดำน้ำดูปะการัง ลักษณะภูมิประเทศของเกาะล้านเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพื้นที่ประมาณ 

3,500 ไร่ ความยาวของเกาะล้านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ 4.65 กม. ส่วนที่มีความกว้างมากที่สุด

สามารถวัดได้ประมาณ 2.15 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอนันต์ซีฟู้ด  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หลังทานอาหารอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่าน

เดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการ

เปลี่ยนไปทานอาหารกลางวันที่โรงแรม LK Celestite และจัดบัตรเข้าชม เมืองจำลอง Mini Siam ทดแทน 

15.00 น. ลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา 

16.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย  

1.กุง้ขาวลวกจิม้     2.ปลานิลทอดราดพรกิ  3.หอยแมลงภู่อบ     

4.ทะเลผดัฉ่า         5.ตม้ย าทะเล                6.ไข่เจียว   

7.ผดัผกัรวม           8.ผลไมต้ามฤดกูาล       9.ขา้วสวยและน า้ด่ืม 



 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารส้มปั้น พิเศษ ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์!!! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กุง้นึ่งกระเทียม                     2.ปลาทอดราดซอส   

3.ปลาหมกึผดัพรกิเผา              4.ซุปเตา้หูห้มสูบั       

5.ออส่วนหอยนางรม                6.มะเขือม่วงผดัหมสูบัหมอ้ดิน 

7.ถั่วฝักยาวผดัพรกิแหง้            8.ไข่เจียว        

9.ขาหมตูุ๋นน า้แดง                    10.คะนา้ผดัน า้มนัหอย     

11.เตา้หูอ้บหมอ้ดิน                 12.ผลไมต้ามฤดกูาล 

13.ขา้วสวย                             14.น า้ด่ืมและน า้แข็ง 



 

พักที่   LK Celestite ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 2 : SILVER LAKE – เขาชีจรรย์ – ตลาดหนองมน – RED TEMP CAFÉ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 



 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 – 10.00 น.) 

09.30 น.  เดินทางสู่ SILVER LAKE เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ 

ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะสามารถกินลมชมวิวสัมผัสอากาศอันริสุทธิ์

ภายในไร่อุง่นซิลเวอร์เลคแล้ว ตรงข้ามไร่องุ่นยังมีร้านอาหารที่ทางไร่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว บรรยากา

กาศของร้าน สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูป

แกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อม

เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัย

ผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูง

ขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ โดยระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า 

"พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา" มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ ่งเรื่องสว่าง

ประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ" 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. ช้อปปิ้งของฝากกันที่ ตลาดหนองมน อยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งเข้ากรุงเทพฯ ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสน

ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเมืองชลและจังหวัดใกล้เคียง มีร้านค้าตึกแถวและ

แผงลอยนับร้อยร้านยาวถึง 600 เมตร ของที่ขายส่วนมากจะเป็นของกิน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปร

รูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ น้ำปลา อาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมก ทอดมัน หอยจ๊อ 

แจงลอน และขนมหวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ทุเรียนทอด ขนมไทยต่างๆ 

14.00 น. เดินทางสู่ RED TEMP CAFÉ ร้านกาแฟสุดชิคบรรยากาศคล้ายเมืองนอก ตัวร้านอยู่ที่จุดชมวิวเขาสามมุข 

โดดเด่นด้วยแลนด์มาคที่เป็นหอคอยสูงเด่นไว้ชมวิวทะเลบางแสน มีมุมสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ

มากมาย 

 15.00 น. เดินทางออกจากเมืองพัทยา 

 17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 



 

ร้านอาหาร – รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

อตัรำคำ่บรกิำร  
วนัทีเ่ดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ หมำยเหต ุ

22 - 23 สงิหำคม 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
29 - 30 สงิหำคม 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์)) 
05 – 06 กนัยำยน 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 

12 – 13 กนัยำยน 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
19 – 20 กนัยำยน 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
26 – 27 กนัยำยน 2563 1,999 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
03 – 04 ตุลำคม 2563 2,199 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
10 – 11 ตุลำคม 2563 2,199 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
17 – 18 ตุลำคม 2563 2,199 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
24 – 25 ตุลำคม 2563 2,199 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 

31 – 01 พฤศจกิำยน 2563 2,199 ไมม่ีรำคำเด็ก (เสำร์-อำทติย์) 
 
**กรณีพกัเดีย่วช ำระเพิม่ 900 บำท/ทำ่น** 
   
เอกสำรประกอบกำรเดนิทำง  

- ส ำเนำบตัรประชำชน ใชส้ ำหรบักำรท ำประกนักำรเดนิทำง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ ***** 

ขอ้ส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทำ่นละ 300 บำท  

- ถ้ำหำกมีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 9 คน ทำงบริษทัของสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง 
โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง  

- กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงไม่ถงึ 25 ท่ำน ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิ ์เปลี่ยนจำกรถบสัปรบั
อำกำศ เป็น รถตูป้รบัอำกำศ โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 7 วนัก่อนกำรเดนิทำง  

 



 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรน้ีรวม  
- รถบสัปรบัอำกำศ VIP 2 ช ัน้ / รถตูป้รบัอำกำศ VIP (น ำเทีย่วตำมรำยกำร) 
- บรกิำรน ้ำดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคเุทศก์น ำเทีย่วตลอดกำรเดนิทำง 
- คำ่ประกนัอุบตัเิหตุกำรเดนิทำงตำมกรมธรรม์ คำ่รกัษำพยำบำลวงเงนิทำ่นละ 

500,000 บำท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  ตำมเงือ่นไขของ
บรษิทัประกนัภยั ซึ่งไมร่วมประกนัสุขภำพ 

- คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุในโปรแกรมกำรเดนิทำง 
- คำ่ทีพ่กัจ ำนวน 2 คนื ตำมโปรแกรม  

 
อตัรำคำ่บรกิำรน้ี ไมร่วม 

- คำ่มนิิบำร์ในหอ้งพกั(ถำ้มี) และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั นอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร 
- คำ่อำหำรส ำหรบัทำ่นทีท่ำนเจ มงัสวริตั ิหรืออำหำรส ำหรบัมุสลมิ 
- คำ่ธรรมเนียมกำรเขำ้ชมสถำนทีข่องชำวตำ่งชำตทิีเ่พิม่เตมิตำมกำรจ่ำยจรงิ 
- VAT 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทำ่นละ 300 บำท  

 
เงือ่นไขกำรจอง 

- ส ำหรบัโปรแกรมน้ี ช ำระเตม็จ ำนวน  หลงัจำกสง่เอกสำรกำรยืนยนักำรจอง 1 วนั เช่น 
ทำ่นจองวนัน้ี กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำในวนัถดัไป กอ่นเวลำ 16.00 น. มเิช่นนั้นจะถือว่ำ
ทำ่นไดท้ ำกำรยกเลกิกำรจองโดยอตัโนมตัหิำกไมไ่ดร้บัยอดเงนิตำมเวลำทีก่ ำหนด และ
หำกทำ่นมีควำมประสงค์จะตอ้งเดนิทำงในพีเรียดเดมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งท ำจองเขำ้มำใหม ่
นั่นหมำยถงึว่ำ กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตำมระบบ ตำมล ำดบั 
เน่ืองจำกทุกพีเรียดมีทีน่ ั่งจ ำกดั  

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงต ัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
จรงิ 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำช ำระมำ และเก็บ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้มี) 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงน้อยกวำ่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ควำมผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินคำ่ทวัร์โดยหกัคำ่ใช้จ่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ(ถำ้มี) 



 

* คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มดัจ ำต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

หมำยเหตุ  
- โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพ

ภูมอิำกำศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง สภำพกำรจรำจร สถำนทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิำร 

เป็นตน้ โดยไมแ่จ้งใหท้รำบลว่งหน้ำ โดยสว่นน้ีทำงบรษิทัจะค ำนึงถงึประโยชน์ของ

ลูกคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหน้ำ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่เสียหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิ

เทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ (ถำ้มี) ภยัธรรมชำต ิกำรเมือง จรำจล ประทว้ง 

ค ำส ั่งของเจำ้หน้ำทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษิทั  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแล้ว ทำ่นงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหน่ึง หรือไมเ่ดนิทำง

พรอ้มคณะ ถือวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรียกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ 

ท ัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก์ พนกังำน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ ำนำจในกำรตดัสนิใจหรือใหค้ ำสญัญำ

ใดๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของบรษิทัฯก ำกบั

เทำ่นัน้กรณีตอ้งกำรเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทำง (เลือ่นวนัเดนิทำง) ทำงบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำร

จองคร ัง้แรก ตำมจ ำนวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

- -ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง หรือ เลือ่นกำรเดนิทำงไปในพีเรียดวนั

อืน่ๆ โดยทำงบรษิทัฯ จะแจ้งใหท้ำ่นทรำบลว่งหน้ำเพือ่วำงแผนกำรเดนิทำงใหมอ่ีกคร ัง้ 

ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลำงำน กรุณำตดิตอ่เจำ้หน้ำทีเ่พือ่ท ำกำรยืนยนัทุกคร ัง้หำกทำ่นลำ

งำนแลว้ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกบตัรโดยสำรภำยใน (ต ั๋วภำยในประเทศ เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋ว

รถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณำตดิตอ่สอบถำมเพือ่ยืนยนักบัเจำ้หน้ำทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควร

จองบตัรโดยสำรภำยในทีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้เพรำะมีบำงกรณีทีส่ำย

กำรบนิอำจมีกำรปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลำบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัฤดูกำล สภำพภูมกิำศ และ ตำรำงบนิของทำ่อำกำศยำนเป็นส ำคญัเทำ่นัน้  

- กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจ้ง

เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) 

กรุณำแจ้งบรษิทัฯ อยำ่งน้อย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง หรือต ัง้แตท่ีท่ำ่นเริม่จองทวัร์  



 

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทำงบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทำง

บรษิทัไมม่ีนโยบำยจดัคูน่อนใหก้บัลูกคำ้ทีไ่มรู่จ้กักนัมำกอ่น เช่น กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 

1 ทำ่น จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยระหวำ่งกำร

เดนิทำง ไมว่ำ่กรณีใดๆก็ตำม และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรียกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ 

กรณีทำ่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ ำเป็นตอ้งส่งมำยงัจุดหมำยปลำยทำงตำมทีท่ำ่น

ตอ้งกำร  

- รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง รำ้นอำหำรที่

ระบุในโปรแกรมอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงเน่ืองจำกรำ้นอำหำรปิดท ำกำรชั่วครำว หรือ 

กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีที่

โรงแรมอำจจะมีปญัหำไมส่ำมำรถเขำ้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร์ใหก้บัทำงบรษิทัฯ แลว้ทำงบรษิทัฯ จะถือวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทำ่น ทีม่อบควำมไวว้ำงใจ ใหเ้รำบรกิำร ** 

 
 


