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HARD ROCK MALDIVES 
รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง PG 711   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์      09.30 - 11.45 
เดนิทางกลบั PG 712    มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ      12.40 - 19.05 

 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403   กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)           09.00 - 10.50  

ตอ่เครือ่ง UL115    โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์      13.35  - 14.30  
เดนิทางกลบั UL104    มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา)      20.35  -  22.35  

ตอ่เครือ่ง UL402    โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ       01.15  -  06.15 (วนัรุง่ข ึน้) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นท าการจองต ัว๋ทกุคร ัง้) 

จันทร ์พธุ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 

 

อังคาร พฤหัสบด ีเสาร ์

ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 17.05 - 19.30 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 20.25 - 02.15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขา 
  ออกระหว่างประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่าน ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์Hard Rock Maldives และ
เจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์  

 

 จากนัน้ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รสีอรท์  
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 
 

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

 อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยัและกจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ เชน่ บรกิารอปุกรณ์ด าน ้าตืน้, กจิกรรม

ทางน ้า (บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

 อสิระใหท้า่นร่วมสนุกกบักจิกรรมมากมายกบัทางรสีอรท์ หรอื เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศยั กบัทวิทศันอ์ัน
สวยงามของมัลดฟีส ์(บางกจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้า่ย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ รสีอรท์ 
 (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ณ รสีอรท์ เนือ่งจาก Package นีม้เีฉพาะอาหารเชา้เทา่น ัน้) 

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์
 

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , กจิกรรมทางน ้า (บาง

กจิกรรมอาจมคีา่ใชจ้่าย โปรดสอบถามรสีอรท์เพิม่เตมิ)  
 

เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

HARD ROCK MALDIVES 
รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 
จองภายใน 31 ตลุาคม 2562 

 

1 – 30 กนัยายน 2562 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  

ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 12,000 17,000 21,500 

Silver Beach Studio 13,000 18,500 24,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

12,000 
16,000 

20,500 

Gold Beach Villa  15,500 22,000 29,000 

Platinum Overwater villa 18,000 25,500 33,500 

Platinum Overwater Pool villa 21,500 31,000 40,500 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

25,000 
36,000 

47,500 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 12,000 15,500 18,500 

เด็กอาย ุ6 - 11.99 ปี ราคาทา่นละ 8,000 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี

 

1 ตลุาคม – 21 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  

ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 16,000 22,000 28,500 

Silver Beach Studio 16,500 23,500 31,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

15,000 
21,000 

27,000 

Gold Beach Villa  19,000 27,000 35,500 

Platinum Overwater villa 21,000 30,500 40,000 

Platinum Overwater Pool villa 25,000 36,000 47,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

29,000 
42,500 

55,500 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 12,000 15,500 18,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 8,000 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี

 

22 ธนัวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  

ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 23,000 33,000 42,500 

Silver Beach Studio 23,500 34,000 45,000 

Silver Family Suite 

 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 
22,000 

32,000 
41,000 

Gold Beach Villa  26,000 37,500 49,500 

Platinum Overwater villa 28,000 41,000 54,000 

Platinum Overwater Pool villa 32,000 46,500 61,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

38,000 
55,500 

73,000 



 
 
 
 
 

 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 12,000 15,500 18,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 8,000 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

* หา้มท าการเชค็เอา้ทใ์นวันที ่31 ธันวาคม 2019 

 

11 มกราคม – 30 มนีาคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  

ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 20,000 26,000 33,000 

Silver Beach Studio 22,000 29,000 37,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

19,000 
26,000 

32,000 

Gold Beach Villa  25,000 35,000 45,000 

Platinum Overwater villa 27,000 38,000 50,000 

Platinum Overwater Pool villa 29,000 41,000 54,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

36,500 
52,000 

67,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 12,000 15,500 18,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 8,000 10,000 12,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

1 – 19 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  
ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 26,000 35,000 45,000 

Silver Beach Studio 29,000 40,000 51,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

25,000 
34,000 

43,000 

Gold Beach Villa  34,000 48,000 62,000 

Platinum Overwater villa 36,000 51,000 66,000 

Platinum Overwater Pool villa 39,000 55,000 71,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

50,000 
71,000 

93,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 9,500 11,500 13,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 5,000 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

20 เมษายน – 22 กรกฎาคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  
ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 21,000 28,000 35,000 

Silver Beach Studio 24,000 32,000 41,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

22,000 
30,000 

38,000 

Gold Beach Villa  29,000 40,000 52,000 

Platinum Overwater villa 31,000 44,000 56,000 

Platinum Overwater Pool villa 34,000 48,000 62,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   

(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 
47,000 

67,000 
88,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 9,500 11,500 13,500 



 
 
 
 
 

 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 5,000 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

23 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  
ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 24,000 33,000 41,000 

Silver Beach Studio 27,000 37,000 47,000 

Silver Family Suite 
 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

24,000 
33,000 

41,000 

Gold Beach Villa  32,000 45,000 58,000 

Platinum Overwater villa 35,000 49,000 63,000 

Platinum Overwater Pool villa 37,000 53,000 68,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   

(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 
49,000 

70,000 
91,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 9,500 11,500 13,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 5,000 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

1 – 30 กนัยายน 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  
ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  
ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 21,000 28,000 35,000 

Silver Beach Studio 24,000 32,000 41,000 

Silver Family Suite 

 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 
22,000 

30,000 
38,000 

Gold Beach Villa  29,000 40,000 52,000 

Platinum Overwater villa 31,000 44,000 56,000 

Platinum Overwater Pool villa 34,000 48,000 62,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

47,000 
67,000 

88,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 9,500 11,500 13,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 5,000 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี
 

1 – 31 ตลุาคม 2563 

ประเภทหอ้งพกั/ราคาเด็ก 

แพ็คเกจ 2 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 3 คนื  

ราคาทา่นละ  

แพ็คเกจ 4 คนื  

ราคาทา่นละ  

พกัคู ่ พกัคู ่ พกัคู ่

Silver Sky Studio 26,000 35,000 45,000 

Silver Beach Studio 29,000 40,000 51,000 

Silver Family Suite 

 (2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 
25,000 

34,000 
43,000 

Gold Beach Villa  34,000 48,000 62,000 

Platinum Overwater villa 36,000 51,000 66,000 

Platinum Overwater Pool villa 39,000 55,000 71,000 

Rock Royalty Overwater Pool villa   
(2 หอ้งนอน พกัได ้4 ทา่น) 

50,000 
71,000 

93,000 

ผูใ้หญ ่ทา่นทีส่าม 9,500 11,500 13,500 

เด็กอาย ุ6-11.99 ปี ราคาทา่นละ 5,000 6,000 7,000 

เด็กอาย ุ0 - 5.99 ปี เขา้พักฟร ี

 



 
 
 
 
 

 

ราคาดงักลา่วรวม 
– หอ้งพักตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 

– บรกิารรับสง่สนามบนิ – รสีอรท์ดว้ย Speedboat 
– บรกิารอาหารเชา้สดุหร ูสามารถอัพเกรดเป็น Half Board และ Full Board ได ้

• อัพเกรด Half Board (รวมอาหารเชา้ และ เย็นไมร่วมเครือ่งดืม่) ผูใ้หญ่เพิม่ทา่นละ 2,500 บาท/คนื และ เด็กไมเ่กนิ 12 ปี เพิม่
ทา่นละ  1,250 บาท 

• อัพเกรด Full Board (รวมอาหารเชา้ กลางวัน และ เย็นไมร่วมเครือ่งดืม่) ผูใ้หญเ่พิม่ทา่นละ 4,700 บาท/คนื และ เดก็ไมเ่กนิ 12 
ปี เพิม่ทา่นละ  2,350 บาท 
 

– พนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 
– การตอ้นรับสดุพเิศษ ผา้เยน็และเครือ่งดืม่ตอ้นรับ เมือ่เดนิทางถงึรสีอรท์ 
– บรกิารน ้าดืม่สะอาด 

– ฟร ีWi-Fi บรเิวณสว่นกลาง 
– สทิธิก์ารเขา้ใชพ้ืน้ทีนั่นทนาการและศนูยอ์อกก าลงักาย 
– กจิกรรมสนัทนาการชว่งเย็น 

– คา่ประกันภัยเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
สทิธพิเิศษส าหรับวันเกดิ 

– เคก้วันเกดิ และ ของขวัญพเิศษจากทางรสีอรท์ (ตอ้งเดนิทางตรงกับวันเกดิเทา่นัน้) 
 

สทิธพิเิศษส าหรับคู ่Honeymoon และ Wedding Anniversary 
– ไวน์เฉลมิฉลอง และ ตกแตง่หอ้งพักพเิศษจากทางรสีอรท์ (ตอ้งแสดงหลักฐานทะเบยีนสมรสอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
หมายเหตหุอ้งพัก 

– การพักเสรมิส าหรับผูใ้หญ่อาย ุ12 ปีขึน้ไป ทางรสีอรท์จัดโซฟาเบดใหไ้ดห้อ้งละ 1 เตยีงเทา่นัน้ 
– การพักเสรมิส าหรับเด็กอายรุะหวา่ง 0 – 11.99 ปี ผูป้กครองจะตอ้งท าการเซน็เอกสารยนิยอมความปลอดภัย ณ ตอนเชค็อนิ และอยูใ่น
ความดแูลของผูป้กครองตลอดเวลา 

– การพักเสรมิส าหรับเด็กอายรุะหวา่ง 0 – 5.99 ปี สามารถทานอาหารและเครือ่งดืม่ไดต้ามแพ็กเกจของผูป้กครองเทา่นัน้ ฟรคีา่บรกิาร
รับสง่สนามบนิ 

 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  
• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 
 
จ านวนผูเ้ขา้พักตอ่ 1 หอ้งพัก 

หอ้งพกั จ านวนผูเ้ขา้พัก 

หอ้งพัก Silver Sky Studio 2 ผูใ้หญ ่+ 1 เดก็ หรอื 3 ผูใ้หญ ่

หอ้งพัก Silver Beach Studio 2 ผูใ้หญ ่+ 1 เดก็ หรอื 3 ผูใ้หญ ่

หอ้งพัก Silver Family Suite 2 ผูใ้หญ ่+ 2 เดก็ หรอื 4 ผูใ้หญ ่

หอ้งพัก Gold Beach Villa  2 ผูใ้หญ ่+ 1 เดก็ หรอื 3 ผูใ้หญ ่

หอ้งพัก Platinum Overwater villa (Water Villa) 2 ผูใ้หญ ่+ 1 เดก็ หรอื 3 ผูใ้หญ ่

หอ้งพัก Platinum Overwater Pool villa (Water Villa) 2 ผูใ้หญ ่+ 1 เดก็ หรอื 3  

หอ้งพัก Rock Royalty Overwater Pool villa   ผูใ้หญ่4 ผูใ้หญ่ + 2 เด็ก หรอื 6 ผูใ้หญ ่

 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 



 
 
 
 
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่องทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณ ี
 
หมายเหต ุ
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่ง เทีย่วเทา่นัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ บรกิารในกรณีทีม่ี
การขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีจ่ะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอื เป็นเหตผุลซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 

เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการ สญูหายของ

สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนื

คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ
ค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 
 
 


