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179,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 40,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 

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 

WONDERFUL PERU 11 DAYS 
วันเดอร์ฟูล เปรู 11 วนั 

 

วันท่ี 1 :   กรุงเทพฯ – อัมสเตอรด์ัม  (KL876  BKK – AMS  12.15 – 18.30) 
วันท่ี 2 :   อัมสเตอรด์ัม – ลิม่ำ   (KL743  AMS – LIM   12.35 – 18.10)   
วันท่ี 3 :   ลิม่ำ – อำเรกีปำ   (บินภำยใน LA2125  LIM – AQP  08.45 – 10.20)  
วันท่ี  4 :   อำเรกีปำ – คูซโก   (บินภำยใน LA2094  AQP – CUZ  08.45 – 09.45) 
วันท่ี 5 :   คูซโก – มำชู ปิคชู – คูซโก 
วันท่ี 6 :   คูซโก – จูไลกำ้ – ปโูน ่  (บินภำยใน LA2123  CUZ – JUL 11.00 – 12.05) 
วันท่ี 7 :   ปูโน่ – เกำะลอยน  ำอูรอส – เกำะตำคเีล – ปูโน่ 
วันท่ี 8 :   ปูโน่ – จูไลก้ำ – ลิม่ำ   (บินภำยใน LA2121 JUL – LIM  12.59 – 14.34)   
วันท่ี 9 :  ลิม่ำ – อัมสเตอร์ดัม   (KL744  LIM – AMS   21.05 – 15.25+1) 
วันท่ี 10 :   อัมเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ  (KL875  AMS – BKK  17.15 – 10.05+1) 
วันท่ี 11 :   กรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
  
 

ครั งหน่ึงในชีวิต สัมผสัมหำนครอันสำบสูญแห่งชนเผ่ำอินคำ มำชู ปิคชู 
คูซโก เมืองหลวงอำณำจักรอินคำในอดีตและเชื่อกันว่ำเป็น “ศูนย์กลำงของโลก” 
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วันที่ 1    กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม  (KL876  BKK – AMS  12.15 – 18.30) 
 

09.30 น.  พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินเค แอล เอ็ม ประตู 7 แถว P 
12.15 น.  ออกเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบิน KL876 
18.30 น.  เดินทาง อัมสเตอร์ดัม เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel Amsterdam Airport ภายในสนามบิน  
 

วันที่ 2    อัมสเตอร์ดัม – ลิม่ำ (KL743 AMS – LIM   12.35 – 18.10)   
 

12.35 น.  ออกเดินทางสู่ ลิม่ำ โดยเที่ยวบิน KL743 

18.10 น. เดินทางถึง ลิม่ำ เมืองหลวงของประเทศเปรู โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง 
แม่น้่ารีมัก และแม่น้่าลูริง ริมชายฝั่งแห้งแล้งซึ่งอยู่ติดกับอ่าวใน มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีท่าเรือที่สร้างข้ึน
และตั้งชื่อว่า กายาโอ (Callao) 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton หรือ Sol De Oro ระดับ 5 ดำว 
  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ 3    ลิม่ำ – อำเรกีปำ (LA2125 LIM – AQP  08.45 – 10.20)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน  
08.45 น.  เดินทางสู่ อำเรกีปำ โดยเที่ยวบิน LA2125 
10.20 น.  เดินทางถึง อำเรกีปำ หรือ เมืองสีขาว เพราะอาคารหลายแห่งในเมือง ถูกสร้างข้ึนด้วยหินภูเขาไฟสีขาว  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   น่าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่ Carmen Alto เพื่อชมวิวหมูบ้ำน Chilina Valley ในแบบพาโนรามา 

จุดชมวิวที่ Yanahuara เพ่ือชมวิวของเมืองอาเรกีปา และท่านยังสามารถมองเห็น ภูเขำไฟ Misti  
  ชม อำรำมชีลับ ซำนตำ คำตำลีน่ำ (Santa Catalina Convent) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1580 และมี

ขนาดเท่าเมืองย่อมๆ แห่งหนึ่ง อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนมาในสไตล์ Mudéjar 
  ชม โบสถ์แห่งชุมชนเยซู (The Jesus Church of La Compania) ภายในโบสถ์ประกอบด้วย วิหาร

ส่าหรับประกอบพิธีทางศาสนา และหมู่อารามสงฆ์ ที่งดงามด้วยสุดยอดสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคสกุล
ช่างสเปนแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 17  

 

 
 
 
 

Misti Volcano 
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ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel El Cabildo หรือ Casa Andina Premium Arequipa ระดับ 5 ดำว 
  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ 4    อำเรกีปำ – คูซโก (LA2094 AQP – CUZ  08.45 – 09.45)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น่าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
08.45 น.  เดินทางสู่ คูซโก โดยเที่ยวบิน LA2094 
09.45 น. เดินทางถึง คูซโก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอน

เดส ชื่อ “คูซโก” เป็นภาษาเกวชัว แปลว่า “ศูนย์กลางของโลก”  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น่าท่านชม โบสถ์พระเยูซู (Jesuit Church) โบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่ถูกท่าลาย

จากแผ่นดินไหวในช่วงปี 1650 จากนั้น 18 ปีต่อมาได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้
กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาร็อคโคโลเนียลในทวีปอเมริกา 

   ชม โกริกันชำ (Koricancha) อดีตวิหารแห่งดวงอาทิตย์ของชาวอินคา  
  ชม ป้อมปรำกำรซำคซำยอัวมำน (The Fortress of Sacsayhuaman) สร้างขึ้นจากหินแกรนิตเพ่ือ

ป้องกันข้าศึกจากฝั่งตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกน่ามาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โค
โลเนียลในเมืองคูซโก / ชม Q’enqo อุโมงค์เทวสถานที่สร้างขึ้นจากหิน ในสมัยอินคาเอาไว้ดองมัมมี่ 

  ชม Tambomachay ในอดีตเคยเป็นที่อาบน้่าแร่ของชนชั้นสูงของชาวอินคาที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน 
น่าชมอาคารอาบน้่าของชาวอินคาโบราณและวีธีการขนส่งน้่าต่างๆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่ 5      คูซโก – มำชู ปิคชู – คูซโก 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ มำชู ปิคชู โดยรถไฟ ไต่ขึ้นเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่และลึกลับสู่ Aguas Calientes 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

Koricancha Sacsayhuaman 
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  น่าท่านเดินทางต่อโดยบัสสู่ มำชู ปิคชู (Machu Picchu) หรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า “เมืองสาบสูญแห่ง
อินคา” เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาว
อินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 
2,350 เมตร ในปี 1983 องค์การยูเนสโกได้
ก่าหนดให้มาชู ปิคชูเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2007 มาชู ปิคชู ได้รับเลือกให้
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ 

   เดินทางกลับสู่ คูซโก 
  ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 6    คูซโก – จูไลก้ำ – ปูโน่ (LA2123   CUZ – JUL   11.00 – 12.05)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ สนำมบิน 
11.10 น.  เดินทางสู่ จูไลก้ำ โดยเที่ยวบิน LA2123 
12.05 น.  เดินทางถึง จูไลก้ำ  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   เดินทางสู่ ปูโน่ เมืองหลวงด้านขนบประเพณีพ้ืนบ้านเพราะที่นี่เป็นต้นก่าเนิดการเต้นร่าพ้ืนบ้านที่คึกคัก 

นับ 10 ประเภท รวมถึงระบ่าปีศาจที่จัดขึ้นในเทศกาลงานฉลองพระแม่กันเดลาเรียที่เมืองปูโน่ มีเบียร์ชิ
ชาขึ้นชื่อที่ท่าจากข้าวโพดหมักชื่อ “ชิชา โมราด้า” 
ระหว่างทางแวะชม สุสำน Sillustani ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบ Umayo เป็นสถานที่หลุมฝังพระศพ 
ในสมัยโบราณ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆหอคอย 

 

 
 
 
 
 
 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Casa Andina Premium หรือ Sonesta Posada Del Inka Puno ระดับ 4 ดำว 
  หรอืเทียบเท่ำ 
 

วันที่ 7    ปูโน่ – เกำะลอยน  ำอูรอส – เกำะตำคีเล – ปูโน่ 
- 

Umayo 

Lagoon 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ชม ทะเลสำบติติกำกำ (Titicaca Lake) เป็นทะเลสาบน้่าจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่บน

เทือกเขาแอนดีส บริเวณชายแดนของประเทศเปรูและประเทศโบลิเวีย  
  ชม เกำะลอยน  ำอูรอส (Uros Floating Island) หมู่บ้านต้นกกลอยน้่า บ้านเรือนสร้างด้วยต้นกกแห้ง

สีเหลืองทองตั้งอยู่บนแพที่ถักทอจากต้นกกแห้ง ทั้งหมู่บ้านมีหอนาฬิกา โรงเรียน 3 แห่ง และสถานี
อนามัย อิสระให้ท่านชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเกาะอูรอส 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม เกำะตำคีเล (Taquile Island) ในอดีตเป็นส่วนหนึ่ งของอาณาจักรอินคาโบราณ มีซาก

โบราณสถานยุคอินคาและเป็นเกาะสุดท้ายในเปรูที่ยอมจ่านนให้แก่จักรวรรดิสเปน และได้รับการยก
ย่องให้เป็นชุมชนมรดกโลกด้านศิลปะสิ่งทอ / เดินทางกลับสู่ ปูโน่ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Sonesta Posada Del Inka Puno ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ 8    ปูโน่ – จูไลก้ำ – ลิม่ำ (LA2121 JUL – LIM 12.59 – 14.34)     
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่ สนำมบินจูไลก้ำ  
12.59 น.        เดินทางสู่ ลิม่ำ โดยเที่ยวบิน LA2121 
14.34 น. เดินทางถึง ลิม่ำ / ชม Miraflores ย่านทันสมัยของกรุงลิม่า มีสิ่งอ่านวยความสะดวกทันสมัยหลาย

อย่าง และมีชายหาดที่สวยงาม ชม Central Park และอิสระให้ท่านช็อปปิ้งที่ Larcomar Shopping 
Center ภายในมีทั้งสินค้าแบนรด์เนมสากล อาทิเช่น Guess, Banana Republic, Gap, Converse 
and Timberland แบรนด์สินค้าชื่อดังของเปรู และอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Miraflores 
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เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton หรือ Sol De Oro ระดับ 5 ดำว 
  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 9    ลิม่ำ – อัมสเตอร์ดัม (KL744 LIM – AMS  21.05 – 15.25+1) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ชม จัตุรัสอำร์ม (Plaza De Armas) / แวะถ่ายรูปกับ ท ำเนียบรัฐบำล (Lima Parliament) ซึ่งเด่น
สง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม วิหำรลิมำ (Cathedral of Lima) วิหารนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพลาซ่า มายอร์ วิหาร

ถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1535 สิ่งที่โดดเด่นของวิหาร ก็คือ ซุ้ม
ด้านหน้าที่มีประตูสามบานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถูกใช้เป็นประตู
หลักท่ีได้รับการขนานนามว่า "ประตูแห่งการอภัย" 

 ชม ย่าน San Isidro ชมตึกต่างๆ ที่สร้างขึ้นอย่างทันสมัย
และมีความสวยงาม / ผ่านชม สวนสำธำรณะ El Olivar   

18.00 น. น่าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
21.05 น. ออกเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบินที่ KL744 
 

วันที่ 10   อัมเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ (KL875 AMS – BKK  17.15 – 10.05+1)  
 

15.25 น. เดินทางถึง อัมสเตอร์ดัม เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
17.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KL875 
 

วันที่ 11     กรุงเทพฯ  
 

10.05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

 

Cathedral of Lima 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เปรู 11 วัน (KL) 

 

 

 
 

 

 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเค แอล เอ็ม และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งที่ระบุในรายการ 

2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าที่บริการและอ่านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้่าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้่าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำทำ่นละ 40,000 บำท    
พร้อมส่งส่าเนาใบโอนเงนิและสา่เนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   

ก ำหนดวันเดินทำง 

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 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 10 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   179,000. - 
เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ   175,000. - 
เด็กต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน) ท่านละ  170,000. - 
พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   20,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 
กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

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

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จา่กัด”  
กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 

นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด่าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 
15 วันท่าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา่พร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ่าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษทัจะดา่เนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท่าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา่พร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ่าเทา่นัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค่านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช่ารุด(อาทขาด เปียกน้่า) สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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