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วนัแรก สนามบินตรัง- ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลเีป๊ะ                                         (- / L / D) 
10.00 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ สนามบินตรัง จากนั้นน าท่าเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา 

จ.สตูล   จะต้องเมารถเทีย่วรถตู้ส่วนตัวจ่ายเพิม่ 1,800 บาทน่ังได้ไม่เกนิ 10 ท่าน 
12.00 น. มาถึง ท่าเรือปากบารา เตรียมตวัลงเรือ เพื่อจะไปชมความงามของทะเลหลีเป๊ะกนัครับ 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งบริเวณท่าเทยีบเรือปากบารา 
13.30 น. หลงัจากนั้นน าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ 

เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้นักท่องเท่ียวรู้จกัมุขแท้แห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยาน
แห่งชาติหมูเ่กาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมว่าคร้ังหน่ึงท่าน
ไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล  

16.00 น. น าท่านเยีย่มชมหมู่บา้นชาวเล เดินเล่นน ้า walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นน าชม พระอาทิตยต์ก ท่ีขอบฟ้า
อนัดามนัใต ้ณ Sunset Beach  

เทีย่ง อสิระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลเีป๊ะ 
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พกั  สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่รีสอร์ททีพ่กั 

วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ – เกาะอาดังราว ี- หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม                                                           (B/L/-)                                                           
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (1) จากนั้นอิสระ กบัการเล่นน ้าชายหาดพทัยา 
08.00 น. ข้ึนเรือออกเดินทางไปด าน ้าดูปะการังตามจุดต่างๆ ของทะเลสตูล เช่น 

อ่าวสอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเกาะอาดงั อยูใ่กลก้บัเกาะหลีเป๊ะมากครับ (เป็นจุดเตรียมความพร้อมเพือ่ด าน า้) 
หาดทรายขาว เกาะราว ีเกาะน้ีมีความโดดเด่นเร่ืองชายหาด และน ้าทะเลท่ีใสมากครับ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด (2)  เซ็ตกล่อง 
บ่าย น าคณะไปดู ปะการังหวัผกักาด ท่ีบริเวณจุดด าน ้าเกาะยางครับ 

จากนั้นไปด าดูปะการังชายผา้ และหญา้ทะเลท่ีเกาะหินงาม เม่ือเหน่ือย
แลว้มานัง่พกัผอ่นท่ีบนเกาะหินงาม ท่ามกลางกองหินสีด าท่ีถูกคล่ืนซดัมา
กองไวก้ลายเป็นชายหาดหินขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของเกาะน้ีครับ 

 จากนั้นก่อนกลบัไปยงัเกาะหลีเป๊ะ ไปดูปะการังเจด็สีกนัท่ี ร่องน ้าจาบงั 

เทีย่ง อสิระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลเีป๊ะ 

พกั  สมควรแกเวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่รีสอร์ททีพ่กั 

วนัทีส่าม หลเีป๊ะ-ลงักาว ี– เคเบิล้คาร์ – ช้อปตลาดกวัฮ์                                                                                            (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระ กบัการเดินเล่นพกัผอ่นกบับรรยากาศยามเชา้

หนา้หาด 
10.00 น. น าคณะตรวจหนงัสือเดินทาง ผา่นด่าน เพื่อเตรียมตวัอ าลาทอ้งทะเลอนัดามนัใต ้สู่เกาะลงักาว ี
10.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่เกาะลงักาว ี
12.00 น. เดินทางถึง เกาะลงักาว ีตรวจหนงัสือเดินทาง  

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งบริเวณท่าเทยีบเรือปากบารา 
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13.30 น. จากนัน่น าคณะเดินทางสู่ เคเบิล้คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้
ทาง มีหมู่บา้น Oriental Village ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น 
สะพานญ่ีปุ่น มุมของท่ีระลึก  ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั 
ซ่ึงอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา 
Mat Clncang ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะลงักาวี 

และทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้งทะเลสี
คราม   จากนัน่น าท่านเขา้ชม  Sky  Rex น าท่านสนุกไปกบัการผจญภยัในแดนในโนเสาร์ท่ีแสนจะต่ืนเตน้ ผูเ้ขา้
ชมจะไดน้ัง่บนรถรางสไตลจ์  าลอง และชมภาพยนตร์ 3 มิติ ดา้นหนา้
และด้านขา้งทั้งสองของรถรางรวมท่ีจะให้ประสบการณ์ท่ีสมจริง
ท่ีสุด รถรางจะนั่งได้  30 ท่าน  และจะมีเวลาให้ท่านได้เข้าไป
ถ่ายภาพใน 4D ART  MUSEUM  ภายในจะมีภาพ 4 มิติ มากมายให้
ท่านไดเ้ขา้ไปถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์นะครับ ประมาณท่านละ 57  ริง
กติ 

15.00 น. สุสานพระนางมัสสุรี ผูส้าปเกาะลงักาวไีว ้7 ชัว่อายคุน บดัน้ีช่วงเวลาได้
ผา่นพน้มาแลว้ เกาะลงัการว ีความเจริญรุ้งเรืองข้ึน ต่างคนก็ต่างหลัง่ไหล
มาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ) 

ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์นะครับ ประมาณท่านละ 17  ริงกติ 

17.00 น. สมน าคณะเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่านตลาดกวัฮ์ ใหท้่านไดเ้ลือก
สินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งจุใจ อาทิ เหลา้ บุหร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง 
น ้าหอม ชอ้คโกแลต เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด 
ฯลฯ 
 

เทีย่ง อสิระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลเีป๊ะ 

พกั  ณ เลอืกทีพ่กัจากตารางด้านล่างได้เลยครับ 

วนัทีส่ี่ ลงักาว ี– ดาตารันลงั (รูปป้ันนกอนิทรีย์) - ท่าเรือต ามะลงั- สนามบินหาดใหญ่             (B/--/--) 

06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
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07.00 น. จากนั้นน า คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกวัฮ ์เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อม
ถ่ายภาพคู่กบั "ดาตารันลงั” พญานกเหยีย่วสัญลกัษณ์ของเกาะลงักาวไีวเ้ป็นท่ีระลึก 
หรือจะเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมีสินคา้มากมาย
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

08.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภยั เช่น ส้ือชูชีพ เป็นตน้ 

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดิภาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่านในการจดัเก็บสัมภาระข้ึนรถ 

14.30 คณะเดินทางถึงสนามบินสนามบินตรัง โดยสวสัดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิม้และความประทบัใจ 
จะต้องเมารถเทีย่วรถตู้ส่วนตัวจ่ายเพิม่ 2,000 บาทน่ังได้ไม่เกนิ 10 ท่าน 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีเกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

อตัราค่าบริการ เร่ิมต้น ตั้งแต่ 2 ท่านเป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 4,530.- 4,779.- 4,880.- 

3-4 ทา่น 4,140.- 4,390.- 4,490.- 
5-6 ทา่น 3,880.- 4,130.- 4,230.- 
7-8 ทา่น 3,730.- 3,980.- 4,080.- 

9-10 ทา่น 3,650.- 3,899.- 3,999.- 
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*** กรณเีดนิทางตรงช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. 2562  –  19  เม.ย. 2563 จ่ายเพิม่ท่านละ 500  บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 
BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 5,477.- 5,733.- 5,833.- 

3-4 ทา่น 5,100.- 5,350.- 5,450.- 
5-6 ทา่น 4,850.- 5,100.- 5,200.- 
4-8 ทา่น 4,700.- 4,950.- 5,050.- 

9-10 ทา่น 4,599.- 4,850.- 4,950.- 
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*** กรณเีดนิทางตรงช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. 2562  –  10 ม.ค. 2563  จ่ายเพิม่ท่านละ  250  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 
BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 5,830.- 6,080.- 6,180.- 

3-4 ทา่น 5,450.- 5,700.- 5,800.- 
5-6 ทา่น 5,180.- 5,430.- 5,530.- 
4-8 ทา่น 5,050.- 5,300.- 5,400.- 

9-10 ทา่น 4,970.- 5,220.- 5,320.- 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าเรือสปีดโบท๊เดินทางจาก ปากบาราไป-หลีเป๊ะ  
- ค่าเรือหางยาวน าเท่ียวแบบจอย 10  ท่ีนัง่  น าเท่ียวและด าน ้าตามจุดต่างๆตามรายการน าเท่ียว 
- ค่าเรือจอยเฟอร์ร่ีปรับอากาศเดินทางจาก  ( เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลงักาว ี– ท่าเรือต ามะลงั) 
- ค่ารถตูม้าเลเซียปรับอากาศ น าเท่ียวตลอดการเดินทางบนเกาะลงักาวตีามรายการน าเท่ียว 
- ค่าอุปกรณ์ด าน ้าบนเกาะหลีแป๊ะ 
- ค่าอาหาร (4 ม้ือ) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว   
- ค่าท่ีพกั  2  คืน  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
-  ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสั่งเอง  เป็นตน้ 

- ค่าธรรมเนีบมท่าเรือ 20 บาท และค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท  
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชม สุสานพระนางมัสสุรี , เคเบิล้คาร์ (Cable Car)  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษีทุกชนิด 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 
 


