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79,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

วันเดินทำง 15 – 24 ก.พ.61 

22 – 31 มี.ค.61 12 – 21 เม.ย.61 26 เม.ย. – 05 พ.ค.61 17 – 26 พ.ค.61 

21 – 30 มิ.ย.61 19 – 28 ก.ค.61 09 – 18 ส.ค.61 20 – 29 ก.ย.61 

18 – 27 ต.ค.61 15 – 24 พ.ย.61 06 – 15 ธ.ค.61 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 

TUNISIA 10 days 
ตูนีเซีย 10 วัน 

Amphitheatre, Tunisia 

ชมควำมงำมของอำรยธรรมโบรำณ แห่งทวีปแอฟริกำ 
ชม โคลอสเซี่ยม Amphitheatre ท่ีมีขนาดใหญ่พอๆกับโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม 

ชมสถานท่ีถ่ายท า ภาพยนตร์ที่ดังระดับโลก เร่ือง สตำร์ วอร์ ภำค 3  
 วันแรก (1) : กรุงเทพฯ   

วันท่ีสอง (2) : ไคโร – ตูนิส – ไครูอำน   
วันที่สำม (3) : ไครูอำน – สบิทลำ – กำฟซำ - โทเชอร์    
วันที่สี่ (4) : โทเชอร์ – โอเอซิส – สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ สตำร์วอร์ – โทเชอร์     
วันที่ห้ำ (5) : โทเชอร์ – ทะเลเกลือ – ซำฮำร่ำ – ทำทำอุย      
วันที่หก (6) : ทำทำอุย – เชนิน่ี – คซำร์ อูเลด โซล์ทำเน่ – แมทมำท่ำ – สแฟกซ์  
วันที่เจ็ด  (7) : สแฟกซ์ – เอล เจม – ซูส – ฮัมมำเม็ต      
วันที่แปด (8) : ฮัมมำเม็ต – นำเบิล – ตูนิส     
วันท่ีเก้ำ (9) : ตูนิส – ไคโร – รับประทำนอำหำรค่ ำ พร้อมชมแสงสีที่พีระมิด กรุงเทพฯ    
วันท่ีสิบ (10): กรุงเทพฯ  
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วันแรก (1) : กรุงเทพฯ 
 

22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินอียิปต์ แอร์ แถว Q ประตู 8 
 

วันที่สอง (2) : ไคโร – ตูนิส – ไครูอำน  
 

00.50 น. เดินทางสู่ ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961  
06.05 น. เดินทางถึง ไคโร เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.15 น. เดินทางสู่ ตูนิส โดยเที่ยวบินที่ MS 843 
10.35 น. เดินทางถึง ตูนิส (Tunis) ประเทศตูนีเซีย น าท่านชม เมืองเก่ำตูนิส เมืองที่คึกคักเป็นส่วนผสมอันเปี่ยม

เสน่ห์ของวัฒนธรรมอาหรับ โรมัน และยุโรป 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู เมืองไครูอำน (Kairouan) หรือคำรวำน (Karwan) ในภาษาเปอรเซียเปนอดีตเมืองหลวงของ

แม็กหเร็บ (Maghreb) เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามท่ีไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโก ได้รับสมญานามว่า City of 50 Moaque  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kasbah (5*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม (3) : ไครูอำน – สบิทลำ – กำฟซำ – โทเชอร์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม สุเหร่ำใหญ่ (The Great Mosque) หรือ สุเหร่ำซิดี อักบำร์  ซ่ึงต้ังตามชือ่ผู้สร้าง เป็นสถาปัตยกรรม
ที่ผสมผสานทั้งดรมัน ฟินิกสื และอารบิก เป้นสุเหร่าที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของทวีปแอฟริกา 
ชม สุเหร่ำซิกี ซำฮำบ หรือเปนที่รูจักกันทั่วไปวาเปนมัสยิดของชางตัดผม (Mosque of the Barber)     
เปนเสมือนอนุสรณสถานของศตวรรษที่ 17 หลุมฝงศพ โดม และอาคาร สรางขึ้นโดยบียมูราดิด ฮัมมูดา 
ปาชา (บียคือชื่อต าแหนงเจาผูครองนคร Muradid Hammuda Pasha Bey) 
น าท่านเดินทางสู่ สบีทลำ (Sbeitla) เมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยธรรมเก่าแก่ของฟินิกที่มีบรรดา
วากปรักของสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม เมืองโรมันโบรำณ เดิมเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในสมัยไบเวนไทน์ หลังจากนั้นก้ล่มสลาย

ลงเพราะการบุดรุกของชาวอาหรับ  ชมซากปรักที่ยังคงหลงเหลือให้เห้น ไม่ว่าจะเป็นซุ้มก าแพงประตู ป้อม
ปราการ โรงละคร ซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต 

 เดินทางสู่ กำฟซำ (Gafsa) เมืองร่วมสมัย เป็นศูนย์กลางของเขตอุตสาหกรรมฟอสเฟสดะเจริด อิสระให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ โทเซอร์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  



  Update 28/11/2017 

Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095     3 

                              

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ksar Rouge (4*) หรือเทียบเท่ำ  
     

วันที่สี่ (4) : โทเชอร์ – โอเอซิส – สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์ สตำร์วอร์ – โทเชอร์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านนั่งรถ 4WD สู่ โอเอซิส 3 แห่งที่สวยงาม ชม โอเอซิสเชบิกำ เป็นที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแห่ง
ดวงอาทิตย์ ชม โอเอซิสทำร์เมอร์ซำ โอเอซิสภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในตูนีเซีย ชม โอเอซิสไมเดส เป็นแนวผา
หินสีชมพูรูปทรงสวยงามยาวถึง 3 กิโลเมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนั่งรถ 4WD สู่ ทะเลทราย เพ่ือชม ฉากที่ถ่ายท าภาพยนตร์สตาร์ วอร์ เป็นสถานที่เกิดของ “ลุค 

สกายวอคเคอร์” และชมพระอาทิตย์ตก 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ksar Rouge (4*) หรือเทียบเท่ำ 

*** เตรียมกระเป๋ำ Overnight Bag ส ำหรับ 1 คืน *** 
    

วันที่ห้ำ (5) : โทเชอร์ – ทะเลเกลือ – ซำฮำร่ำ – ทำทำอุย      
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ดูซ เพื่อเที่ยวชมทะเลทรำยซำฮำร่ำ ระหว่างทางชม ทะเลทรำยเกลือ Chott El Jerid  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระเดินเล่นถ่ายรูปทะเลทรายซาฮาร่า (ไม่รวมค่ำขี่อูฐประมำณ 15 USD/ท่ำน ติดต่อหัวหน้ำทัวร์) 
 เดินทางสู่ เบอร์ โซลตำเน่ บ่อน้ ากลางทะเลทรายที่มีหลังคาโดม และกังหันลม ท่ามกลางความเวิ้งว้างของ

เนินทราย /เดินทางสู่ ทาทาอุย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sangho (3*) หรือเทียบเท่ำ  
  

วันที่หก (6) : ทำทำอุย – เชนินี่ – คซำร์ อูเลด โซล์ทำเน่ – แมทมำท่ำ – สแฟกซ ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เชนินี่ (Chenini) หมู่บ้านชาวเบอร์เบอร์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ชม คซำร์ อูเลด โซล์ทำเน่ ป้อม
ปราการโบราณ  อดีตเคยเป็นป้อมปราการและยุ้งฉางในการเก็บพืชผลทางการเกษตรของชาวเบอร์เบอร์  
เดินทางสู่ แมทมำท่ำ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม บ้านหลุมโทรโกลไดท์ พร้อมถ่ายรูปกับ โรงแรม Sidi Driss ซึ่งถูกใช้เป็นฉากท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ สตาร์  
 เดินทางสู่ สแฟกซ์ (Sfax) เมืองชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน น าท่านชม เมืองเก่ำเมดิน่ำ และตลำดปลำ  
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Les Oliviers Palace (5*) หรือเทียบเท่ำ  

วันที่เจ็ด  (7) : สแฟกซ์ – เอล เจม – ซูส – ฮัมมำเม็ต    
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เอล เจม (El Jem) เมืองโรมันในอดีต ชม โคลอสเซี่ยม Amphitheatre มีขนาดใหญ่
พอๆกับโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1979 
เดินทางสู่ ซูส (Sousse) เรียกขานกันว่าเป็น อัญมณีแห่งซำเอล ที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยไร่มะกอก 
แวะถ่ายรูปจากด้านนอก ป้อมปราการ และเดินเล่นตลาดขายสินค้าพ้ืนเมืองบริเวณป้อมปราการ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย แวะถ่ายรูป พอร์ต เอล กำนตำวี มารีน่าหรูหราที่เต็มไปด้วยเรือใบและเรือยอร์ช  
 เดินทางสู่ ฮัมมำเมต (Hammamet) รีสอร์ทตากอากาศ มีหาดทรายที่ละเอียด ทะเลสีสวยตัดกับ

เรือประมงสีสดใส อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Mouradi (5*) หรือเทียบเท่ำ  
   

วันที่แปด (8) : ฮัมมำเม็ต – นำเบิล – ตูนิส   
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชม ป้อมปรำกำร เก่าแก่ของเมืองซึ่งในอดีตใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู น าท่านเดินเท้า
สู่ จัตุรัสเมดิน่ำ ถ่ายรูปคู่กับ นางเงือกรูปหล่อสัมฤทธิ์ในสไตน์ตูนิเซีย เดินชมร้านค้า ร้านกาแฟ เผิงขาย
สินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก และของที่ระลึกอีกมากมาย 
เดินทางสู่ นำเบิล (Nabeul) ชม จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพ้ืนเมือง ร้านเครื่องปั้นดินเผาสไตล์
ตูนิเซีย และร้านค้าพืชพันธ์ทางการเกษตร ท่านสามารถเลือกซ้ืออินทผาลัมของตูนีเซีย ที่มัอยู่นับร้อยสาย
พันธ์ได้ที่นี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ คำร์เธจ (Carthage) เมืองแห่งโบราณสถานแห่งยุคกรีกโบราณ สร้าขึ้นโดยชาวฟินิเซีย ชมซาก

ปรักหักพัง และผ่านชม โรงละครโบราณ ที่ปัจจุบันยังใช้จัดแสดงในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมืองคาร์เธจ 
และชม ห้องอาบน้ าร้อนแอนโตนิน / ชม ซิดิ บู ซำอิด (Sidi Bou Said) หมู่บ้านชาวมัวร์ จาหหน้าผา
ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัสน์ของอ่าวตูนิส  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Mouradi (5*) หรือเทียบเท่ำ  
   

วันที่เก้ำ (9) : ตูนิส – ไคโร – รับประทำนอำหำรค่ ำ พร้อมชมแสงสีที่พีระมิด – สนำมบิน – กรุงเทพฯ   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
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11.35 น. ออกเดินทางสู่ ไคโร โดยเที่ยวบิน MS 844 
15.40 น. เดินทางถึง ไคโร (Cairo) 

น าท่านเดินทางสู่ น าท่านถ่ายรูปกับ มหำพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่
มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิด มี 3 องค์ ถูกสร้างมานานกว่า 4,500 ปี เพ่ือเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ และ 
สฟิงซ์ กิซ่ำ (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจาก
เนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ล าตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าที่เฝ้าวิหารและ
สุสาน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวแสงสีที่พีระมิด แบบพำโนรำมำ 
 เดินทางสู่ สนำมบิน 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS 960 
 

วันที่สิบ (10): ไคโร – กรุงเทพฯ   
 

12.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ตูนีเซีย 10 วัน (MS) 
 

วันเดินทำง 15 – 24 ก.พ.61 
22 – 31 มี.ค.61 12 – 21 เม.ย.61 26 เม.ย. – 05 พ.ค.61 17 – 26 พ.ค.61 

21 – 30 มิ.ย.61 19 – 28 ก.ค.61 09 – 18 ส.ค.61 20 – 29 ก.ย.61 

18 – 27 ต.ค.61 15 – 24 พ.ย.61 06 – 15 ธ.ค.61 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 
 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินอียิปต์ แอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 

2. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศตูนีเซีย 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท 
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 16 USD 
4. ค่าพนักงานขับรถ ท่านละ 24 USD 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 10 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   79,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   77,900.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  75,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ ท่านละ   8,000.- 

ที่นั่งชั้นธุรกิจ เพิ่มจากค่าทัวร์ สามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง Confirm เท่านั้น  โปรดสอบถำม 

ราคาค่าทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ ท่านละ  30,000.- 
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6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำ
ดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 


