
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

สอบถามสาวนลดทางไลนน์ี ้@teawsanooktour 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – เกาะ

ตะรุเตา - เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – หาดซนัเซ็ท – ถนนพทัยา  

 

05.00 น. พรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่อ่ยใหก้ารตอนรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

07.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ320 

08.25 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่วรอใหก้ารตอนรับทา่น หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา โดยรถตู ้

10.00 น. น าทา่นเดนิทางโดย เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป เพื่อออกเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยู่ในทะเลอัน

ดามัน เป็นอทุยานแห่งชาตทิางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน และความสวยงาม

ของธรรมชาตทิีย่ังคงความสมบรูณ์ ค าวา่ตะโละเตรา หรอืตะรุเตา ในภาษามลายูแปลวา่ มอีา่วมาก เพราะประกอบไปดว้ย

เกาะตา่ง ๆ นอ้ยใหญถ่งึ 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ ่7 เกาะ ไดแ้ก ่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราว,ี เกาะหลเีป๊ะ, เกาะ

กลาง, เกาะบาตวง และเกาะบสิส ี 

 (รอบเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคญั) 

 น าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงในอดตี และดว้ยสภาพธรรมชาตทิีย่ังคงความ

อดุมสมบรูณ์ ท าใหเ้กาะตะรุเตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทุกมมุโลก 

เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั อาหารกลอ่ง (1) 

 น าท่านเดนิทางต่อสู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหวา่งเกาะอาดงัและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีขต่ัดกับน ้า

ทะเลสเีขยีวใสสะอาด มเีอกสกัษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวามเชือ่กัน

ว่า หากชายหญิงคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงานกันอีกดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร  



 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะทีอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะทีม่ีเว ิง้

ชายหาดสวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  

 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

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

ตกทีส่วยทีส่ดุเกาะหลเีป๊ะ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามของพระอาทติยย์ามเย็นตามอธัยาศัย 



 
 
 
 
 
 

 

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยามค า่คนื  

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั BUNDHAYA RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เทีย่วโซนใน – เกาะหนิงาม – เกาะยาง – อา่วเรอืใบ – เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบา – เกาะหลเีป๊ะ 

 



 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางโดย เรอืหางยาว เพือ่ชมความสวยงามของหมูเ่กาะภายในอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา พรอ้มชมความ

สวยงามของโลกใตท้อ้งทะเล  

น าทา่นชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิการกดัเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิง่ และ

น าทา่น ด าน า้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม   

 

น าทา่นชม เกาะยาง หนึง่ในเกาะยอดนยิมในการด าน ้าทีไ่มค่วรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรอืปะการังเกล็ดน ้าแข็ง 

เป็นปะการังทีม่ลีกัษณะเป็นแผน่หนิปนูซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มลีกัษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแหง่นี ้

ชม อ่าวเรอืใบ ทีเ่กาะอาดัง อา่วทีม่ชีายหาดกวา้งขวาง และเป็นจุดชมปะการังน ้าตืน้ และปลาสวยงามหลากหลายชนิด 

อาทเิชน่ ปลาการต์นู, ดาวทะเล, ปลาสลดิหนิ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (3) 

เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนดิ มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเลน่

น ้าไดต้ลอดชายั่ัง และยังสามารถด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ อสิระทา่นถ่ายรูป 

และเกาะราวนีีท้า่นสามารถเลน่น ้าได ้(ขอ้ควรระวัง : ทีเ่กาะราวมีลีงิอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพยส์นิของ

ทา่น) 

ร่องน า้จาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการังอ่อนหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชม

ปะการังออ่น ตอ้งใชว้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แตส่ าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังออ่นหลาก

สแีลว้ ร่องน ้าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, 



 
 
 
 
 
 

ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์นูสม้ขาว, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, 

ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 

 



 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การท่องเทีย่วขึน้อยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจมีการปรับเปลีย่น ทัง้นี้ทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั และทางบรขิอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยสว่นหนึง่สว่นใดกรณีทีไ่ม่สามารถร่อง

เรอืได ้

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

ทีพ่กั  BUNDHAYA RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปปากบารา View Piont – หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จงัหวดัสตลู  

11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา น าทา่น 

น าท่าน ถา่ยรูปปากบารา View Piont ถอืเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนึงของทีบ่รเิวณปากบารา ใหท้า่นไดเ้ช็คอนิกับรูปปั้น

ปลาทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์ และชมววิทะเลของจังหวัดสตูล ก่อนจะน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงหาดใหญ่ โดย รถตู ้พรอ้ม

เดนิทางสู ่หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นนอ้งณี (6) 

 น าทา่นซือ้ของัาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของัากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็ม

วา่ "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแตเ่ดมิ 

17.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ323  

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ .... พรอ้มความประทบัใจ 

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 

 
 

สอบถามราคา และวนัทีเ่ดนิทางไดท้ีไ่ลนน์ีค้รบั 
@teawsanooktour 

 

 
 

รบัสว่นลดทางไลนน์ะครบั 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น/กรุป๊ กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 

จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 380 บาท/15 กโิกลกรัม/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่
ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่า่ยจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


