
 

 
 

 
 

 

 
 

  รบัสว่นลดพเิศษทางไลน ์  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุง เทพฯ -สนามบินหาดใหญ่-
จงัหวดัสตูล-ทา่เรอืปากบารา-เกาะ
หลเีป๊ะ 

 SET 
BOX 

 Bundhaya resort 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 ด าน า้เกาะอาดงั–เกาะราว–ีเกาะหนิ
งาม–เกาะยาง–ร่องน า้จาบงั–หาด
ทรายขาว 

   Bundhaya resort 
หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
วนัที ่1 : กรงุเทพฯ-สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai smile พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่

WE259 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

 *** บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น *** 

08.30 น. ถงึสนามบนิหาดใหญ่ ยนิดตีอ้นรบัทุกท่านสู่อ าเภอหาดใหญ่ จากน ัน้น าท่าน
เดนิทางเดนิทางโดยรถตูสู้.่..ทา่เทยีบเรอืปากบารา ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(ใชเ้วลาในการเดนิทาง 1.30 ช ัว่โมง) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Set Box บนรถ (1) 

(แซนวชิ+น า้ผลไม ้เนือ่งจากเดนิทางไปท่าเรอื เพือ่ลงเรอืตามตารางเวลา
เดนิเรอื) 

 
น าสง่ทา่นไปยงั ทา่เทยีบเรอืปากบารา โดยรถตู ้และเดนิทางตอ่ดว้ยเรอื  
เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ เพือ่ไปยงัเกาะหลเีป๊ะ ระหวา่งทางน าทา่นแวะ 
 เกาะตะรเุตา ถา่ยภาพแหง่ความประทบัใจพรอ้มแวะเยีย่มชม อุทยานเกาะตะรุ
เตา หลงัจากน ัน้เดนิทางสูเ่กาะไข ่ชมซุม้ประตหูนิซึง่เป็นสญัลกัษณ์การ
ทอ่งเทีย่วของจงัหวดัสตูลไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 

3 เกาะหลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากบารา-ตลาด
กิ ม ห ย ง -ส น า ม บิ น ห า ด ใ หญ ่            
-กรงุเทพ 
 

  
อสิระ 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 
พกัที ่:  Bundhaya resort หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 : ด าน า้เกาะอาดงั-รอ่งน า้จาบงั-เกาะราว–ีเกาะหนิงาม–เกาะยาง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (3) 

จากนั้นน าท่านออกด าน า้โดยเรอืหางยาว (จุดด าน า้จะแจง้ใหท้่านทราบอกีคร ัง้

กอ่นวนัเดนิทาง 3-5 วนั เนือ่งจากจุดด าน า้แตล่ะจุดจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน

แตล่ะวนั) 

 จุดที ่1 : เกาะอาดงั เป็นหมูเ่กาะทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีข่องอุทยานแหง่ชาตติะรุเตา 

ซึง่เป็นเกาะทีต่ ัง้อยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย หมูเ่กาะ อาดงัราว ีเหมาะแกก่ารด าน า้

ลกึ ส ารวจรายละเอยีดสิง่มชีวีติเล็กๆได ้ แต่ก็สามารถด าบนผวิน า้ไดเ้ช่นกนั 

เพราะน า้ทะเลคอ่นขา้งใส 

จุดที ่2 : รอ่งน า้จาบงั มกีองหนิจาบงัเป็นจุดหมายระหวา่งเกาะอาดงั เกาะราว ี
และเกาะหลเีป๊ะ ลกัษณะเป็นกองหนิรูปทรงคลา้ยภูเขา 5 ยอดอยู่ใตน้ ้า 
นอกจากนีย้งัมปีะการงัออ่นหลากสสีนัเหมอืนสวนดอกไมใ้ตท้อ้งทะเล ความโดด
เด่นทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่นกัด าน า้ คอื ทีร่่องน า้จาบงั เป็นจุดทีส่ามารถด าน า้แบบ 
snorkeling แลว้เห็นปะการงัออ่นทีม่กัพบในจดุด าน า้ลกึได ้
จุดที ่3 : เกาะราว ีหรอืหมูเ่กาะอาดงัราว ีนอกจากเป็นแหลง่ปะการงัออ่นหลาก

สสีนัแลว้ ยงัเป็นแหล่งของปะการงัหลากหลายชนดิ เช่น ปะการงัเขากวาง 

ปะการงัสมอง ปะการงัดาวใหญ่ ปะการงัถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยงัพบ

ดอกไมท้ะเล   ปลาการต์ูนอย่างนอ้ย 2 ชนดิ คอืปลาการต์ูนสม้ขาว และปลา

การต์ูนลายปลอ้ง กลัปงัหาสสีม้ หอยมอืเสอื ปลาสลดิหนิ ปลาดาวสฟ้ีา ปลาสงิโต 

ฯลฯ 



 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (4) แบบกล่อง + ผลไม้ + น ้าเปล่า 

(รบัประทานบนเรอื เนือ่งจากตอ้งน าทา่นไปด าน า้ตอ่อกี 2 เกาะ) 

  จุดที ่4 : เกาะหนิงาม ซึง่เหมาะการด าน า้ตืน้ มแีนวปะการงั ดอกไมท้ะเล 

  และปลาการต์นู ฯลฯ 

จดุที ่5 : เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่มชีายหาดทีย่าวและสวยงามอยูท่างดา้น
ทศิเหนอืของตวัเกาะ สว่นทางดา้นทศิใตซ้ึง่เป็นจุดด าน า้ตืน้ดูปะการงั น ัน้ก็มหีาด
ทรายขนาดเล็กทีป่ระกอบไปดว้ยทรายสขีาวนวลเนื้อเนยีน แต่ทางอุทยาน
แหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตามกีารประกาศหา้มไมใ่หเ้รอืน าเทีย่วพาบุคคลใดๆ ข ึน้ไป
บนชายหาดของเกาะยาง เพือ่อนุรกัษแ์นวชายหาดไวเ้ป็นแหลง่วางไขข่องเตา่
ทะเลรวมถงึเป็นการป้องกนัไมใ่หค้ลืน่กระแทกและใบพดัของเรอืหางยาวท าลาย
แนวปะการงัใกล้ๆ  ชายหาดดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      หมายเหต ุ: ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่น ท ัง้นีท้างบรษิทั

จะ ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยสว่นหนึง่

สว่นใดกรณี ทีไ่มส่ามารถรอ่งเรอืได ้

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5)  

พกัที ่: Bundhaya resort หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 : เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา-ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ่-

กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (6) 

10.30 น. Check out จากทีพ่กั เตรยีมตวัข ึน้เรอื เดนิทางกลบัไปยงัทา่เรอืปากบารา 
จากน ัน้น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดกมิหยง 

น าทา่นเดนิไปยงั ตลาดกมิหยง อสิระซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
 

15.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

18.20 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิหาดใหญ ่ กลบักรุงเทพฯ โดยสาย THAI SMILE  
เทีย่วบนิที ่WE 266 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)   

 
19.50 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทาง

การเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข

กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัย ัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
 

 

 

 

ส าคญั  ก   าอา่น    อน   น ท  า       อ        อ      น        ก ่ั ทา่น อ   าก  า     น    ทา 
    ัท  จ   อ า่ทา่น    อ  ั     อน            ่า า         น        อน          

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

ก         นทา  าจาก า่ จั    ั   อ า่     ท     จ ท ากา   า อ  ั       อ   น    อ าน า น 
อ  น       อ      นทา  า   ก ั     นา   น           ทา     ัท จ    ั่     อ  า่   จา่  น  อ จาก   น
 า่   จา่ ท  นอก  น อจาก    ก   

 

อนั น  อ  ากจาก  า อากา      กา   ทา      า       กา   ทา กา    อ    า กา จ าจ   า กา   น
   อ           ั า่   ทั ้น จ้   าน       า   อ   ั   า    น                น  อ       นทา    น  า ั  

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคาทวัร ์(รวมต ัว๋เครือ่งบนิ) /ทา่น 

 

วนัทีเ่ดนิทาง เดนิทาง 6-8 พกัเดีย่ว 

24-26 ธนัวาคม 64 15,913 

*ครสิตม์าส 

เพิม่ 2,000 

     7-9 มกราคม  65 13,913 เพิม่ 2,000 

10-12 มกราคม  65 12,913 เพิม่ 2,000 

 14-16 มกราคม 65 13,913 เพิม่ 2,000 

17-19 มกราคม  65 12,913 เพิม่ 2,000 

21-23 มกราคม  65 13,913 เพิม่ 2,000 

24-26 มกราคม  65 12,913 เพิม่ 2,000 

28-30 มกราคม  65 13,913 เพิม่ 2,000 

31มกราคม 

-2กมุภาพนัธ ์ 65 

15,913 

*ตรษุจนี 

เพิม่ 2,000 

   7-9 กมุภาพนัธ ์ 65 12,913 เพิม่ 2,000 

11-13 กมุภาพนัธ ์65 13,913 เพิม่ 2,000 

14-16 กมุภาพนัธ ์65 15,913 

*วาเลนไทน ์

เพิม่ 2,000 

18-20 กมุภาพนัธ ์65 13,913 เพิม่ 2,000 

21-23 กมุภาพนัธ ์65 12,913 เพิม่ 2,000 

25-27 กมุภาพนัธ ์65 13,913 เพิม่ 2,000 

28กมุภาพนัธ ์

-2มนีาคม 65 

12,913 เพิม่ 2,000 

4-6 มนีาคม 65 13,913 เพิม่ 2,000 

7-9 มนีาคม 65 12,913 เพิม่ 2,000 

11-13 มนีาคม 65 13,913 เพิม่ 2,000 

14-16 มนีาคม 65 12,913 เพิม่ 2,000 

18-20 มนีาคม 65 13,913 เพิม่ 2,000 

21-23 มนีาคม 65 12,913 เพิม่ 2,000 

25-27 มนีาคม 65 13,913 เพิม่ 2,000 

28-30 มนีาคม 65 12,913 เพิม่ 2,000 
 

       **กรณีตอ้งการนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้ ** 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ 
มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
  กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้  
 คา่เรอื สปีดโบท๊ ไป-กลบั ทา่เรอืปากบารา – หลเีป๊ะ 
 คา่อุปกรณ์ด าน า้ และอุปกรณ์ Safety ตา่งๆ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตทุางบกและทางน า้ ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้      
(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของ อุบตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยุดนดั
งาน การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้
ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกด ์300 บาท/ทา่น/ตลอดการเดนิทาง 
 กรณีเหมาเรอืยาวไปเกาะตา่งๆ (จา่ยเพิม่ 2,000 – 3,000 บาท) 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่มดัจ าทวัรท์า่นละ 7,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์2 วนัสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่ง

อ ั า า่   กา     

    อน  กา       กา  

อ ั า า่   กา    ่   



 

 
 

 
 

 

 
 

นอ้ย 30 วนั หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่เพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ ัง่ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ

ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

 โปรแกรมทวัรส์ามารถเดนิทางไดต้ ัง้แต ่6 ทา่นขึน้ไป ซึง่อตัราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัหอ้งพกัทีลู่กคา้เลอืก 

 

 

 

 

   เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง แต่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง และเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ภายใน 15 วนักอ่นการเดนิทาง   กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทาง

บรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่น

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

   หากตอ้งการเลือ่นวนัการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นเดนิทาง 20 วนั มฉิะน ัน้จะไม่

สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืตามก าหนด บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและรบิเงนิมดัจ า 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 

การปฏิวตั ิ  อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระ คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรค ประจ าตวั 

ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน เง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ

เหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร ์

 บรษิทัมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 พาหนะ, ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย ค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


