รหัสโปรแกรม : PIT1902257 HARD ROCK MALDIVES ( Jun 2562 – Oct 2563)
–
–
–
–
–

ห ้องพักตามแพ็กเกจทีเลือก
บริการรับสง่ สนามบิน – รีสอร์ทด ้วย Speedboat
้ ดหรู
บริการอาหารเชาสุ
ฟรี Wi-Fi บริเวณสว่ นกลาง
ิ ธิการเข ้าใชพื
้ นทีนันทนาการและศูนย์ออกกําลังกาย
สท

HARD ROCK MALDIVES

รีสอร์ทนีอนุญาตให้เด็ก พ ักห้องกลางนําได้

สายการบินทีนิยมเดินทาง

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกว ัน
ออกเดินทาง
PG 711
กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
เดินทางกล ับ
PG 712
มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ

09.30 - 11.45
12.40 - 19.05

สายการบินศรีล ังก ันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกว ัน ต่อเครืองทีเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีล ังกา
ออกเดินทาง
UL403
กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงั กา)
09.00 - 10.50
ต่อเครือง
UL115
โคลอมโบ(ศรีลงั กา) – มาเล่(มัลดีฟส์)
13.35 - 14.30
เดินทางกล ับ
UL104
มาเล่ (มัลดีฟส์)– โคลอมโบ(ศรีลงั กา)
20.35 - 22.35
ต่อเครือง
UL402
โคลอมโบ(ศรีลงั กา) – กรุงเทพฯ
01.15 - 06.15 (ว ันรุง
่ ขึน)
สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกว ัน (โปรดเช็ คไฟล์ทบินก ับพน ักงานขายก่อนทําการจองตวทุ
ั กครง)
ั
จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
ออกเดินทาง
FD175
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)
09.25 - 11.50
เดินทางกลับ
FD176
มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
12.35 - 19.05
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
ออกเดินทาง
FD177
เดินทางกลับ
FD178
เดินทางกลับ
FD178

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)
มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
มาเล่ (มัลดีฟส์)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

20.00 - 22.15
19.35 - 02.15
23.10 - 05.40

ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มาเล่ (ม ัลดีฟส)์
06.00 น.
ผู ้โดยสารทําการเช็คอินด ้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
..........

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศม ัลดีฟส ์

..........

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทําการผ่าน ด่าน
ตรวจคนเข ้าเมืองและพิธก
ี ารทางศุลกากรแล ้ว ให ้ท่านติดต่อที เคาน์เตอร์ Hard Rock Maldives และ
เจ ้าหน ้าทีนํ าท่านเดินทางเข ้าสูร่ ส
ี อร์ท
จากนัน ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ รีสอร์ท

้ า่ ยเพิมเติม ณ รีสอร์ท เนืองจาก Package นีมีเฉพาะอาหารเชา้ เท่านน)
(มีคา่ ใชจ
ั

คํา

อิสระให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อน
ั สวยงามของมัลดีฟส์
ร ับประทานอาหารคํา ณ รีสอร์ท

้ า่ ยเพิมเติม ณ รีสอร์ท เนืองจาก Package นีมีเฉพาะอาหารเชา้ เท่านน)
(มีคา่ ใชจ
ั

ว ันทีสอง (สาม) ของการเดินทาง
ม ัลดีฟส ์
้
้
เชา
บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระให ้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท เช่น บริการอุปกรณ์ดํานํ าตืน, กิจกรรม
ทางนํ า (บางกิจกรรมอาจมีคา่ ใช ้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิมเติม)
กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ รีสอร์ท

้ า่ ยเพิมเติม ณ รีสอร์ท เนืองจาก Package นีมีเฉพาะอาหารเชา้ เท่านน)
(มีคา่ ใชจ
ั

อิสระให ้ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท หรือ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อน
ั
สวยงามของมัลดีฟส์ (บางกิจกรรมอาจมีคา่ ใช ้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิมเติม)

คํา

ร ับประทานอาหารกลางคํา ณ รีสอร์ท

้ า่ ยเพิมเติม ณ รีสอร์ท เนืองจาก Package นีมีเฉพาะอาหารเชา้ เท่านน)
(มีคา่ ใชจ
ั

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝั นดี ราตรีสวัสดิ

ี
ว ันทีสาม(ส)ของการเดิ
นทาง
มาเล่ (ม ัลดีฟส)์ – กรุงเทพฯ
้
้
เชา
บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดํานํ าตืน , กิจกรรมทางนํ า (บาง
กิจกรรมอาจมีคา่ ใช ้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิมเติม)
เก็บสัมภาระเพือทําการ Check Out ออกจากรีสอร์ท
ทางโรงแรมจะทําการแจ ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให ้ผู ้โดยสารทราบล่วงหน ้า
.........

ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพือเดินทางกลับ

.........

่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางสูก

.........

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ

******************

HARD ROCK MALDIVES

รีสอร์ทนีอนุญาตให้เด็ก พ ักห้องกลางนําได้

ั
แพ็ คเกจโปรโมชนนี
สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกว ัน

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6 - 11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม

1 – 30 มิถุนายน 2562
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
21,000
28,000
22,000
30,000
19,000
26,000
29,000
34,000
38,000
9,500
5,000

26,000
35,000
40,000
48,000
54,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
24,000
32,000
25,000
35,000
22,000
29,000
32,000
37,000
42,000
9,500

30,000
40,000
45,000
52,000
60,000
11,500

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
35,000
38,000
32,000
45,000
51,000
61,000
71,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
41,000
44,000
38,000
51,000
57,000
67,000
78,000
13,500

เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6 - 11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม

5,000

6,000
เข ้าพักฟรี

1 – 30 ก ันยายน 2562
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
21,000
28,000
22,000
30,000
19,000
26,000
29,000
34,000
38,000
9,500
5,000

26,000
35,000
40,000
48,000
54,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

1 ตุลาคม – 21 ธ ันวาคม 2562
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
25,000
35,000
27,000
37,000
24,000
30,000
34,000
38,000
44,000
9,500
5,000

33,000
42,000
47,000
54,000
63,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

22 ธ ันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
35,000
50,000
37,000
52,000
34,000
40,000
43,000
48,000
57,000
9,500

48,000
57,000
62,000
69,000
82,000
11,500

7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
35,000
38,000
32,000
45,000
51,000
61,000
71,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
44,000
47,000
41,000
54,000
61,000
71,000
82,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
64,000
67,000
61,000
74,000
80,000
90,000
107,000
13,500

เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

5,000

6,000
เข ้าพักฟรี

7,000

* ห ้ามทําการเช็คเอ ้าท์ในวันที 31 ธันวาคม 2019

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)

11 มกราคม – 19 เมษายน 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
26,000
35,000
29,000
40,000
25,000
34,000
36,000
39,000
50,000
9,500
5,000

34,000
48,000
51,000
55,000
71,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

20 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
21,000
28,000
24,000
32,000
22,000
29,000
31,000
34,000
47,000
9,500
5,000

30,000
40,000
44,000
48,000
67,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
24,000
33,000
27,000
37,000
24,000
32,000
35,000
37,000
49,000

33,000
45,000
49,000
53,000
70,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
45,000
51,000
43,000
62,000
66,000
71,000
93,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
35,000
41,000
38,000
52,000
56,000
62,000
88,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
41,000
47,000
41,000
58,000
63,000
68,000
91,000

ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

ประเภทห้องพ ัก/ราคาเด็ก
Silver Sky Studio
Silver Beach Studio
Silver Family Suite
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
Gold Beach Villa
Platinum Overwater villa
Platinum Overwater Pool villa
Rock Royalty Overwater Pool villa
(2 ห้องนอน พ ักได้ 4 ท่าน)
ผูใ้ หญ่ ท่านทีสาม
เด็ กอายุ 6-11.99 ปี ราคาท่านละ
เด็ กอายุ 0 - 5.99 ปี

9,500
5,000

11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

1 – 30 ก ันยายน 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
21,000
28,000
24,000
32,000
22,000
29,000
31,000
34,000
47,000
9,500
5,000

30,000
40,000
44,000
48,000
67,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

1 – 31 ตุลาคม 2563
แพ็ คเกจ 2 คืน
แพ็ คเกจ 3 คืน
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
พ ักคู่
พ ักคู่
26,000
35,000
29,000
40,000
25,000
34,000
36,000
39,000
50,000
9,500
5,000

34,000
48,000
51,000
55,000
71,000
11,500
6,000
เข ้าพักฟรี

13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
35,000
41,000
38,000
52,000
56,000
62,000
88,000
13,500
7,000

แพ็ คเกจ 4 คืน
ราคาท่านละ
พ ักคู่
45,000
51,000
43,000
62,000
66,000
71,000
93,000
13,500
7,000

ราคาด ังกล่าวรวม
– ห ้องพักตามแพ็กเกจทีเลือก
– บริการรับส่งสนามบิน – รีสอร์ทด ้วย Speedboat
– บริการอาหารเช ้าสุดหรู สามารถอัพเกรดเป็ น Half Board และ Full Board ได ้
 อัพเกรด Half Board (รวมอาหารเช ้า และ เย็นไม่รวมเครืองดืม) ผู ้ใหญ่เพิมท่านละ 2,500 บาท/คืน และ เด็กไม่เกิน 12 ปี เพิม
ท่านละ 1,250 บาท
 อัพเกรด Full Board (รวมอาหารเช ้า กลางวัน และ เย็นไม่รวมเครืองดืม) ผู ้ใหญ่เพิมท่านละ 4,700 บาท/คืน และ เด็กไม่เกิน 12
ปี เพิมท่านละ 2,350 บาท
–
–
–
–
–

พนักงานต ้อนรับทีสนามบิน
การต ้อนรับสุดพิเศษ ผ ้าเย็นและเครืองดืมต ้อนรับ เมือเดินทางถึงรีสอร์ท
บริการนํ าดืมสะอาด
ฟรี Wi-Fi บริเวณส่วนกลาง
สิทธิการเข ้าใช ้พืนทีนันทนาการและศูนย์ออกกําลังกาย

– กิจกรรมสันทนาการช่วงเย็น
– ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สิทธิพเิ ศษสําหรับวันเกิด
– เค ้กวันเกิด และ ของขวัญพิเศษจากทางรีสอร์ท (ต ้องเดินทางตรงกับวันเกิดเท่านัน)
สิทธิพเิ ศษสําหรับคู่ Honeymoon และ Wedding Anniversary
– ไวน์เฉลิมฉลอง และ ตกแต่งห ้องพักพิเศษจากทางรีสอร์ท (ต ้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสอายุไม่เกิน 6 เดือน)
หมายเหตุห ้องพัก
– การพักเสริมสําหรับผู ้ใหญ่อายุ 12 ปี ขนไป
ึ
ทางรีสอร์ทจัดโซฟาเบดให ้ได ้ห ้องละ 1 เตียงเท่านัน
– การพักเสริมสําหรับเด็กอายุระหว่าง 0 – 11.99 ปี ผู ้ปกครองจะต ้องทําการเซ็นเอกสารยินยอมความปลอดภัย ณ ตอนเช็คอิน และอยูใ่ น
ความดูแลของผู ้ปกครองตลอดเวลา
– การพักเสริมสําหรับเด็กอายุระหว่าง 0 – 5.99 ปี สามารถทานอาหารและเครืองดืมได ้ตามแพ็กเกจของผู ้ปกครองเท่านัน ฟรีคา่ บริการ
รับส่งสนามบิน
ราคาแพ็คเกจนีไม่รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส์-กรุงเทพ)
 ค่าทิปพนักงาน (ตามความพึงพอใจ)
 ค่ากิจกรรมและค่าใช ้จ่ายอืนๆนอกเหนือรายการ
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% (ในกรณีทต
ี ้องการใบกํากับภาษี )

จํานวนผู ้เข ้าพักต่อ 1 ห ้องพัก
ห้องพ ัก

จํานวนผู ้เข ้าพัก

ห ้องพัก Silver Sky Studio

2 ผู ้ใหญ่ + 1 เด็ก หรือ 3 ผู ้ใหญ่

ห ้องพัก Silver Beach Studio

2 ผู ้ใหญ่ + 1 เด็ก หรือ 3 ผู ้ใหญ่

ห ้องพัก Silver Family Suite

2 ผู ้ใหญ่ + 2 เด็ก หรือ 4 ผู ้ใหญ่

ห ้องพัก Gold Beach Villa

2 ผู ้ใหญ่ + 1 เด็ก หรือ 3 ผู ้ใหญ่

ห ้องพัก Platinum Overwater villa (Water Villa)

2 ผู ้ใหญ่ + 1 เด็ก หรือ 3 ผู ้ใหญ่

ห ้องพัก Platinum Overwater Pool villa (Water Villa)
ห ้องพัก Rock Royalty Overwater Pool villa

2 ผู ้ใหญ่ + 1 เด็ก หรือ 3
ผู ้ใหญ่4 ผู ้ใหญ่ + 2 เด็ก หรือ 6 ผู ้ใหญ่

เงือนไขการจองและชําระเงิน
 ชําระมัดจํา 50% หลังจากได ้รับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทําการชําระเงินส่วนทีเหลือล่วงหน ้าก่อน
เดินทาง 30-45 วัน (ตามเงือนไขของทางรีสอร์ท)
กรณียกเลิกการเดินทาง
 บริษัทขอสงวนสิทธิการคืนเงินบางส่วนหรือทังหมด (*โดยเป็ นไปตามเงือนไขของทางรีสอร์ท*)
 การยกเลิกกะท ันห ันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามทีจองทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินทุกกรณี
หมายเหตุ
เอกสารประกอบการเดินทาง ใช ้หนังสือเดินทางทีเหลืออายุการใช ้งานไม่ตากว่
ํ
า 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
- ราคานีใช ้สําหรับผู ้เดินทางพร ้อมกันอย่างน ้อย 2 ท่านขึนไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพือการท่อง เทียวเท่านัน

-

อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน ณ ปั จจุบน
ั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาค่า บริการในกรณีทมี
ี
การขึนราคาค่าตัวเครืองบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลียนได ้ปรับขึนในช่วงใกล ้วันทีจะเดินทาง
หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ เป็ นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื เงิน บางส่วนหรือทังหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับชาว ต่างชาติหรือคนต่าง
ด ้าว ทีพํานั ก อยูใ่ นประเทศไทย อํานาจสิทธิขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข ้าเมือง
ั เช่น การยกเลิก หรือล่าช ้า ของสายการบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสด
ุ วิสย
เรือ รถไฟ อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิงของสูญหายตาม สถานทีต่างๆ ทีเกิดเหนืออํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะทําหน ้าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใช ้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมือเกิดการ สูญหายของ
สัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร ้องขอคืน
ค่าบริการได ้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าส่วนมากเป็ นสําคัญ

