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179,000.- 
มดัจ ำทำ่นละ 

40,000.- 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

15 – 25 ก.พ. 61 08 – 18 เม.ย. 61 14 – 24 มิ.ย. 61 
09 – 19 ส.ค. 61 13 – 23 ต.ค. 61 06 – 16 ธ.ค. 61 

WONDERFULL PERU 11 DAYS 

วนัเดอรฟ์ลู เปร ู11 วนั 

 

วนัที ่ 1 :   กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั  (KL876  BKK – AMS  12.15 – 18.30) 
วนัที ่ 2 :   อมัสเตอรด์มั – ลมิำ่   (KL743  AMS – LIM   12.35 – 18.10)   
วนัที ่ 3 :   ลมิำ่ – อำเรกปีำ   (บนิภำยใน LA2125  LIM – AQP  08.45 – 10.20)  
วนัที ่ 4 :   อำเรกปีำ – คซูโก   (บนิภำยใน LA2094  AQP – CUZ  08.45 – 09.45) 
วนัที ่ 5 :   คซูโก – มำชู ปิคชู – คซูโก 
วนัที ่ 6 :   คซูโก – จไูลกำ้ – ปโูน ่ (บนิภำยใน LA2123  CUZ – JUL 11.00 – 12.05) 
วนัที ่ 7 :   ปโูน ่– เกำะลอยน ำ้อรูอส – เกำะตำคเีล – ปโูน ่
วนัที ่ 8 :   ปโูน ่– จไูลกำ้ – ลมิำ่  (บนิภำยใน LA2121 JUL – LIM  12.59 – 14.34)   
วนัที ่ 9 :  ลมิำ่ – อมัสเตอรด์มั   (KL744  LIM – AMS   21.05 – 15.25+1) 
วนัที ่ 10 :   อมัเตอรด์มั – กรงุเทพฯ  (KL875  AMS – BKK  17.15 – 10.05+1) 
วนัที ่ 11 :   กรงุเทพฯ  
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วนัท่ี 1   กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั  (KL876  BKK – AMS  12.15 – 18.30) 
 

09.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมิู เคำน์เตอรส์ำยกำรบินเค แอล เอม็ ประต ู7 แถว P 
12.15 น.  ออกเดนิทางสู่ อมัสเตอรด์มั โดยเทีย่วบนิ KL876 
18.30 น.  เดนิทาง อมัสเตอรด์มั เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Amsterdam Airport ภายในสนามบนิ  
 
วนัท่ี 2   อมัสเตอรด์มั – ลิม่ำ (KL743 AMS – LIM   12.35 – 18.10)   
 

12.35 น.  ออกเดนิทางสู่ ลิม่ำ โดยเทีย่วบนิ KL743 

18.10 น. เดนิทางถงึ ลิม่ำ เมอืงหลวงของประเทศเปร ูโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่บรเิวณทีห่อ้มลอ้มดว้ยหุบเขาชี
ยอง แม่น ้ารมีกั และแม่น ้าลูรงิ รมิชายฝัง่แห้งแล้งซึ่งอยู่ติดกบัอ่าวใน มหาสมุทรแปซฟิิก ซึ่งมี
ท่าเรอืทีส่รา้งขึน้และตัง้ชื่อว่า กายาโอ (Callao) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton  
  หรือ Sol De Oro ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ี 3   ลิม่ำ – อำเรกีปำ (LA2125 LIM – AQP  08.45 – 10.20)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าท่านเดนิทางสู่ สนำมบิน  
08.45 น.  เดนิทางสู่ อำเรกีปำ โดยเทีย่วบนิ LA2125 
10.20 น.  เดนิทางถงึ อำเรกีปำ หรอื เมอืงสขีาว เพราะอาคารหลายแห่งในเมอืง ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิภูเขา

ไฟสขีาว  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิที ่Carmen Alto เพ่ือชมวิวหมูบ้ำน Chilina Valley ในแบบพาโนรา

มา จดุชมวิวท่ี Yanahuara เพื่อชมววิของเมอืงอาเรกปีา และท่านยงัสามารถมองเหน็ ภเูขำไฟ 
Misti  

 

  
 

Misti Volcano 
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  ชม อำรำมชีลบั ซำนตำ คำตำลีน่ำ (Santa Catalina Convent) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1580 และ
มขีนาดเท่าเมอืงยอ่มๆ แห่งหนึ่ง อาคารส่วนใหญ่ถูกสรา้งขึน้มาในสไตล ์Mudéjar 

  ชม โบสถแ์ห่งชุมชนเยซู (The Jesus Church of La Compania) ภายในโบสถ์ประกอบด้วย 
วหิารส าหรบัประกอบพธิทีางศาสนา และหมู่อารามสงฆ ์ทีง่ดงามดว้ยสุดยอดสถาปัตยกรรมแบบ
บารอ็คสกุลช่างสเปนแห่งครสิตศ์ตวรรษที ่17  

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel El Cabildo หรือ Casa Andina Premium Arequipa ระดบั 5 ดำว 
  หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ี 4   อำเรกีปำ – คซูโก (LA2094 AQP – CUZ  08.45 – 09.45)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ 
08.45 น.  เดนิทางสู่ คซูโก โดยเทีย่วบนิ LA2094 
09.45 น. เดินทางถึง คูซโก เมืองหลวงของอาณาจกัรอินคาในอดีต ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

เทอืกเขาแอนเดส ชื่อ “คซูโก” เป็นภาษาเกวชวั แปลว่า “ศูนยก์ลางของโลก”  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านชม โบสถพ์ระเยูซู (Jesuit Church) โบสถ์ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่ถูก

ท าลายจากแผ่นดนิไหวในช่วงปี 1650 จากนัน้ 18 ปีต่อมาไดส้รา้งขึน้มาใหม่อกีครัง้หนึ่ง ปัจจุบนั
โบสถแ์ห่งนี้กลายเป็นหน่ึงในตวัอยา่งทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมบารอ็คโคโลเนียลในทวปีอเมรกิา 

   ชม โกริกนัชำ (Koricancha) อดตีวหิารแห่งดวงอาทติยข์องชาวอนิคา  
  ชม ป้อมปรำกำรซำคซำยอวัมำน (The Fortress of Sacsayhuaman) สรา้งขึน้จากหนิแกรนิต

เพื่อป้องกนัขา้ศกึจากฝัง่ตะวนัออก ซึง่บางส่วนของกอ้นหนิเหล่านี้ไดถู้กน ามาใชใ้นการก่อสรา้งตกึ
สไตล์โคโลเนียลในเมอืงคูซโก / ชม Q’enqo อุโมงค์เทวสถานที่สร้างขึ้นจากหิน ในสมยัอินคา
เอาไวด้องมมัมี ่

  ชม Tambomachay ในอดตีเคยเป็นที่อาบน ้าแร่ของชนชัน้สูงของชาวอินคาที่ยงัคงใช้ได้จนถึง
ปัจจบุนั น าชมอาคารอาบน ้าของชาวอนิคาโบราณและวธีกีารขนส่งน ้าต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
  

Koricancha Sacsayhuaman 
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วนัท่ี 5   คซูโก – มำชู ปิคชู – คซูโก 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ออกเดนิทางสู่ มำชู ปิคชู โดยรถไฟ ไต่ขึน้เขาแอนดสิอนัยิง่ใหญ่และลกึลบัสู่ Aguas Calientes 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดนิทางต่อโดยบสัสู่ มำชู ปิคชู (Machu Picchu) หรอืนิยมเรยีกอกีชื่อว่า “เมอืงสาบสูญ

แห่งอินคา” เป็นซากอารยธรรมโบราณ
ของชาวอนิคา ตัง้อยู่บนเทอืกเขาที่ความ
สูงประมาณ 2,350 เมตร ในปี  1983 
องค์การยูเนสโกได้ก าหนดให้มาชู ปิคชู
เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2007 มาชู ปิคชู ได้รบัเลอืกให้เป็น 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการ
ลงคะแนนทัว่โลกทัง้ทางอนิเตอรเ์น็ตและ
โทรศพัทม์อืถอื 

   เดนิทางกลบัสู่ คซูโก 
  ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
     เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 
วนัท่ี 6   คซูโก – จไูลก้ำ – ปโูน่ (LA2123   CUZ – JUL   11.00 – 12.05)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / เดนิทางสู่ สนำมบิน 
11.10 น.  เดนิทางสู่ จไูลก้ำ โดยเทีย่วบนิ LA2123 
12.05 น.  เดนิทางถงึ จไูลก้ำ  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   เดนิทางสู่ ปโูน่ เมอืงหลวงดา้นขนบประเพณีพืน้บา้นเพราะทีน่ี่เป็นตน้ก าเนิดการเตน้ร าพืน้บา้นที่

คกึคกันับ 10 ประเภท รวมถงึระบ าปีศาจทีจ่ดัขึน้ในเทศกาลงานฉลองพระแม่กนัเดลาเรยีทีเ่มอืงปู
โน่ มเีบยีรช์ชิาขึน้ชื่อทีท่ าจากขา้วโพดหมกัชื่อ “ชชิา โมราดา้” 
ระหว่างทางแวะชม สุสำน Sillustani ตัง้อยู่ในบรเิวณทะเลสาบ Umayo เป็นสถานทีห่ลุมฝังพระ
ศพในสมยัโบราณ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยๆหอคอย 

 

Umayo Lagoon 



GOLDEN9TRIP COMPANY LIMITED / BL-MY TRIP-WONDERFULL PERU 11 DAYS Update 27/10/2017                             5 

 

                            

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Casa Andina Premium หรือ Sonesta Posada Del Inka Puno  
  ระดบั 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ี 7   ปโูน่ – เกำะลอยน ้ำอรูอส – เกำะตำคีเล – ปโูน่ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  ชม ทะเลสำบติติกำกำ (Titicaca Lake) เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปีอเมรกิาใต ้ตัง้อยู่

บนเทอืกเขาแอนดสี บรเิวณชายแดนของประเทศเปรแูละประเทศโบลเิวยี  
  ชม เกำะลอยน ้ำอรูอส (Uros Floating Island) หมูบ่า้นตน้กกลอยน ้า บา้นเรอืนสรา้งดว้ยต้นกก

แหง้สเีหลอืงทองตัง้อยู่บนแพทีถ่กัทอจากต้นกกแหง้ ทัง้หมูบ่า้นมหีอนาฬกิา โรงเรยีน 3 แห่ง และ
สถานีอนามยั อสิระใหท้่านชมวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยของชาวเกาะอูรอส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชม เกำะตำคีเล (Taquile Island) ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรอินคาโบราณ มีซาก

โบราณสถานยุคอนิคาและเป็นเกาะสุดทา้ยในเปรทูีย่อมจ านนใหแ้ก่จกัรวรรดสิเปน และไดร้บัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นชุมชนมรดกโลกดา้นศลิปะสิง่ทอ / เดนิทางกลบัสู่ ปโูน่ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Sonesta Posada Del Inka Puno ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี 8   ปโูน่ – จไูลก้ำ – ลิม่ำ (LA2121 JUL – LIM 12.59 – 14.34)     
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / เดนิทางสู่ สนำมบินจไูลก้ำ  
12.59 น.        เดนิทางสู่ ลิม่ำ โดยเทีย่วบนิ LA2121 
14.34 น. เดนิทางถงึ ลิม่ำ / ชม Miraflores ยา่นทนัสมยัของกรงุลมิา่ มสีิง่อ านวยความสะดวกทนัสมยัหลาย

อย่าง และมีชายหาดที่สวยงาม ชม Central Park และอิสระให้ท่านช็อปป้ิงที่ Larcomar 
Shopping Center ภายในมีทัง้สินค้าแบนรด์เนมสากล อาทิเช่น Guess, Banana Republic, 
Gap, Converse and Timberland แบรนดส์นิคา้ชื่อดงัของเปร ูและอกีมากมาย 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton  
หรือ Sol De Oro ระดบั 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ี 9  ลิม่ำ – อมัสเตอรด์มั (KL744 LIM – AMS  21.05 – 15.25+1) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชม จตัรุสัอำรม์ (Plaza De Armas) / แวะถ่ายรปูกบั ท ำเนียบรฐับำล (Lima Parliament) ซึง่เด่น
สงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชม วิหำรลิมำ (Cathedral of Lima) วหิารนิกายโรมนัคาทอลกิ ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณพลาซ่า มายอร ์

วหิารถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1535 สิง่ที่โดดเด่นของ
วิหาร ก็คือ ซุ้มด้านหน้าที่มีประตูสามบานที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกใช้เป็นประตูหลักที่ได้ร ับการ
ขนานนามว่า "ประตูแห่งการอภยั" 

 ชม ย่าน San Isidro ชมตกึต่างๆ ทีส่รา้งขึน้อย่าง
ทั น ส มัย แ ล ะ มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม  /  ผ่ า น ช ม 
สวนสำธำรณะ El Olivar   

18.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนำมบิน 
21.05 น. ออกเดนิทางสู่ อมัสเตอรด์มั โดยเทีย่วบนิที ่KL744 
 

วนัท่ี 10 อมัเตอรด์มั – กรงุเทพฯ (KL875 AMS – BKK  17.15 – 10.05+1)  
 

15.25 น. เดนิทางถงึ อมัสเตอรด์มั เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
17.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ KL875 
 
วนัท่ี 11   กรงุเทพฯ  
 

10.05 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
------------------------------------------------------------ 

Cathedral of Lima 

Miraflores 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัรเ์ปร ู11 วนั (KL) 

 
 

 
 

 

ค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำง (ผูใ้หญ่) 10 ท่ำนขึ้นไป 

 
 

 

อตัรำน้ีรวม 1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิเค แอล เอม็ และคา่ภาษสีนามบนิ
ทกุแหง่ทีร่ะบุในรายการ 

2. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
3. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
4. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
6. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
7. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
9. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
10. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
11. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
12. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
13. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั

ถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
14. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัรำน้ีไม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจำกพวก

มิจฉำชีพ กรณุำดแูลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ มดัจ ำท่ำนละ 40,000 บำท    
พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางมายงับรษิทัฯ  
งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

15 – 25 ก.พ. 61 08 – 18 เม.ย. 61 14 – 24 มิ.ย. 61 

09 – 19 ส.ค. 61 13 – 23 ต.ค. 61 06 – 16 ธ.ค. 61 

รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   179,000.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน) ท่านละ   175,000.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน) ท่านละ  170,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากค่าทวัรท์่านละ   20,000.- 
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กำรช ำระเงิน กำรช ำระเงิน  โอนผ่ำนบญัชีธนำคำร  
• ชือ่บญัช:ี นางสาวนพมล บุรสมบรูณ์  
• ประเภทบญัช:ี ออมทรพัย ์
• KBank ธนาคารกสกิรไทย สาขาคลองเตย เลขที ่0171-2-61914-4  
เมือ่โอนเรยีบรอ้ยอยา่ลมืสง่หลกัฐานใบน าฝากมาที ่LINE: 0963949665 หรอื LINE: golden9trip  
หรอือเีมล ์golden9trip@gmail.com หรอื naruemitr1@hotmail.com  พรอ้มระบุชือ่ผูส้ง่และผูร้บัดว้ย  

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกกำรเดินทำง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใชจ้่าย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 40,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัด
หยุดงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะ
รกัษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 
ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้  
4. หากวนัเดนิทางหนังสอืเดนิทางของท่านช ารุด(อาทขาด เปียกน ้า) สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ทกุกรณี 

 


