
 
 
 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ   

 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ีตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และมัคคเุทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณำเผือ่เวลำในกำรเดนิทำงมำยงัจุดนดัหมำย เนือ่งจำกรถออกเดนิทำงตำมเวลำทีก่ ำหนด หำกทำ่นเดนิทำง

มำไม่ทนัเวลำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืคำ่ใชจ้่ำยเนือ่งจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค ำน งงถงงผลประยยชนขของลกกคำ้เป็นส ำคญั) 

 
18.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัสตกล โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 13 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่อง ตรงั – สตกล – ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ – อุทยำนแหง่ชำตหิมกเ่กำะตะรุเตำ – เกำะตะรุเตำ – เกำะไข่ – เกำะหลเีป๊ะ 

– หำดซนัเซ็ท – ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ      

 

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัตรงั มเีวลาใหท้่านลา้งหนา้ เปลีย่นเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย เพือ่เดนิทางเขา้สู่ อุทยำนแห่งชำตหิมก่

เกำะตะรุเตำ จงัหวดัสตกล  
 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร เมนกพเิศษ ต ิม่ซ ำ (1) 
 

 
 

08.00 น.  เดนิทางสู ่ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ อ.ละงก จงัหวดัสตกล ท่าเรอืปากบาราเป็นท่าเรอืขา้มฟากทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลี

เป๊ะ และเป็นทา่เรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวัดสตลู และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกาะตา่งๆ รวมถงึเกาะตะรเุตา และเกาะ

บโุหลน ทา่เรอืปากบาราเป็นหนึง่ในทา่เรอืทีถ่กูใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของฤดูกาลท่องเทีย่ว

ทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

10.00 น.  เดนิทางถงึ ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ อ ำเภอละงก จงัหวดัสตกล  

11.30 น.  น าทา่นลงเรอืสปีดโบท้ เพือ่ออกเดนิทางสู ่อุทยำนแหง่ชำตเิกำะตะรุเตำ ซึง่อยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติ

ทางทะเลแหง่แรกของประเทศไทย ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน และความสวยงามของธรรมชาตทิีย่ังคงความ

สมบรูณ์ ค าวา่ตะโละเตรา หรอืตะรเุตา ในภาษามลายแูปลวา่ มอีา่วมาก เพราะประกอบไปดว้ยเกาะต่าง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 

เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ไดแ้ก ่เกาะตะรเุตา, เกาะอาดัง, เกาะราว,ี เกาะหลเีป๊ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะ

บสิส ี 

 



น าทา่นชม เกำะตะรุเตำ เกาะทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงในอดตี และดว้ยสภาพธรรมชาตทิีย่ังคงความ

อดุมสมบรูณ์ ท าใหเ้กาะตะรเุตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมุมโลก 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เกำะไข ่ตัง้อยูร่ะหวา่งเกาะอาดังและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีข่ตัด

กับน ้าทะเลสเีขยีวใสสะอาด มเีอกสกัษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวาม

เชือ่กันวา่ หากชายหญงิคูใ่ดทีไ่ดล้อดซุม้ประตนูี้ จะไดแ้ตง่งานกันอกีดว้ย อสิระใหท้า่นหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร  
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เกำะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะทีอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะทีม่เีว ิง้ชายหาด

สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  
 

 



กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ แบบกลอ่ง (2) 
 

 เดนิทางถงึ เกำะหลเีป๊ะ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

17.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่หำดซนัเซ็ท (Sunset Beach) ชายหาดดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดชมววิพระอาทติย์

ตกทีส่วยทีส่ดุเกาะหลเีป๊ะ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของพระอาทติยย์ามเย็นตามอัธยาศัย 

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยามค ่าคนื  
 

ค ำ่ อำหำรค ำ่ อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกแกก่ำรทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ วำรนิทรข บชี รสีอรขท, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทำ่ 

 (หอ้งพกัแบบ Air Standard มเีฉพำะเตยีง Double Bed เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรพกัหอ้งแบบ Twin Bed มสีว่น

ตำ่งเพิม่ ทำ่นละ 700 บำท)  
 

วนัทีส่ำม เกำะหนิงำม – เกำะไผ ่– เกำะรอกลอย – เกำะรำว ี– เกำะหนิซอ้น – เกำะหลเีป๊ะ    

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของยรงแรม (3) 
 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางขึน้ เรอืสปีดยบท๊ เพือ่ชมความสวยงามของหมูเ่กาะภายในอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรเุตา  

น าทา่นขึน้ชม เกำะหนิงำม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรปูทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอยา่งยิง่  
 

 
 

ชม เกำะไผ่ เกาะเล็กๆ ที่มีอ่าวที่เหมาะกับการด าน ้ า และแนวปะการังแข็ง ซึง่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาการ์ตูนและ

ดอกไมท้ะเลจ านวนมาก รวมทัง้ปลาหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นแนวปะการัง 

ชม เกำะรอกลอย เกาะเล็กๆทีม่ชีายหาดสขีาว น ้าทะเลสเีขยีวมรกต และยังมปีะการังทีส่มบรูณ์มาก  
 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั แบบกลอ่ง (4) 

น าทา่นชม เกำะรำว ีเกาะทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถ

เลน่น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไมไ่กลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ ร่องน ำ้จำบงั 



แนวแทง่หนิ 5 ยอด ซึง่ถกูปกคลมุไปดว้ยปะการังออ่นหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชมปะการังอ่อน ตอ้งใช ้

วธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แตส่ าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยูใ่นระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสแีลว้ ร่องน ้าจาบัง

ยังเป็นแหลง่ของปะการังหลากหลายชนดิ เชน่ ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์นูสม้ขาว, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาว

สฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
 

 

 

 



น าทา่นถา่ยรปูกับ เกำะหนิซอ้น แนวโขดหนิกลางทะเลทีไ่มม่ชีายหาด โดยมหีนิกอ้นใหญ่รปูทรงสีเ่หลีย่มทีว่างซอ้นกันอยู ่

โดยทีห่นิกอ้นลา่งมรีอยแตกรา้วแตห่นิกอ้นบนก็หลน่ลงมา มองดคูลา้ยกับรูปเรอืด าน ้ากลางทะเล นอกจากนี้เกาะหนิซอ้น

ยังไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกแห่งอาเซยีน (ASEAN Heritage Parks and Reserves ) ในปี พ.ศ. 

2525 อกีดว้ย 

หมำยเหตุ : แพคเกจกำรด ำน ำ้ชมควำมสวยงำมของปะกำรงั ข งน้อยกก่บัสภำพอำกำศ, ฤดกกำล และช่วงเวลำที่

เหมำะสม กรณีไมส่ำมำรถด ำน ำ้ได ้ยดยไมส่ำมำรถแจง้ใหท้รำบไดล้ว่งหนำ้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ ์งดคนืเงนิ

คำ่ใชจ้่ำยในทุกกรณี เนือ่งจำกเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอำจมกีำรปรบัเปลีย่น

ยปรแกรมไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค ำน งงถงงผลประยยชนขของลกกคำ้เป็นส ำคญั 
 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เกำะหลเีป๊ะ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของยรงแรม (5)  

พกัที ่ วำรนิทรข บชี รสีอรขท, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่  ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ – วดัพระบรมธำตไุชยำ – กรุงเทพฯ  

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของยรงแรม (6) 
 

08.30 น. น าทา่นเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ จ.สตกล  

10.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัตรงั น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เคก้เมอืง

ตรัง, หมยูา่งเมอืงตรัง ฯลฯ 
 

กลำงวนั อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกแกก่ำรทอ่งเทีย่ว  

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระบรมธำตไุชยำวรมหำวหิำร สถานทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของสมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพทุธสถานแหง่เดยีวในประเทศทีย่ังคงรักษาเอกลักษณ์ของชา่งศลิปกรรมสมัยศรวีชิัยไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ วัดพระบรมธาตไุชยา จงึเปรยีบเป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวไชยาและจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  จากนั้นน าท่านแวะซือ้

ของฝาก ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวัน ฯลฯ 
 



 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (7) 
 

วนัทีห่ำ้  กรุงเทพฯ  

 

04.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

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

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผกใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผกใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอำยไุมเ่กนิ 9 ปี) 

พกัเด ีย่วเพิม่ 

21 – 25 ตลุำคม 2563 (วนัปิยะ) 8,999 8,499 2,500 

03 – 07 ธนัวำคม 2563 (วนัพอ่) 8,999 8,499 2,500 

08 – 12 ธนัวำคม 2563 (วนัรฐัธรรมนกญ) 8,999 8,499 2,500 

 

** อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่ว
ชำวตำ่งชำต ิมสีว่นตำ่งเพิม่ทำ่นละ 500 บำท ** 

 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดขน ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีกย้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 25 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผกย้ดยสำรไมค่รบ
ตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 



 ้  ้   ้  ้
  ้  

อัตราคา่บรกิารนี้รวม 
 คา่รถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดขน ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ข เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 
2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

และวันเสาร ์นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษข ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 
 
 

 
 

 


