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แพคเกจหลเีป๊ะ 4 วนั 3 คืน นี้ เราจัดให้ท่านเที่ยวแบบไม่เหน่ือย 
มีวนั ฟรีเดย ์นอนชิวๆ ท่ีรีสอร์ท 1 วนั หรือ จะเล่นน ้าหนา้รีสอร์ท ก็ฟินไม่แพก้นั 
และ เรารวมทริปด าน ้า 1 วนั เตม็ เท่ียวทั้งโซนนอก + โซนในเลยครับ 
ท่ี เท่ียวโซนนอก มี เกาะหินซอ้น อ่าวไผ ่เกาะดง เกาะรอกลอย 
ท่ีเท่ียว โซนใน มี เกาะราว ีเกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน ้าจาบงั 

พกัที ่KATHALEE RESORT & SPA อยู่หาดซันไรท์ 

 

 

 

 

 

จองผ่านไลน์นี ้ถกูสดุ @teawsanooktour (ใส ่@ ด้วยนะครับ) 

ใชเ้ดนิทางได ้ระหวา่งวันที ่15 ต.ค. 61 - 15 พ.ค. 62 
โปรแกรมการเดนิทาง :: 

วนัแรก หาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-แวะเกาะตะรเุตา-แวะเกาะไข-่พกัทีเ่กาะหลเีป๊ะ 

09.30 น. รับทา่นจากสนามบนิหาดใหญ ่หรอื ในตัวเมอืงหาดใหญ ่หรอื จากสนามบนิตรัง พาทา่นเดนิทาง
สู ่ทา่เรอืปากบารา 
 

11.00 น. เช็คอนิทีจ่ดุรับตั๋วเรอืของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ พรอ้มช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื จากนัน้รอเจา้หนา้ทีเ่รยีก
ลงเรอืตามล าดับการเชค็อนิ 
 

11.30 น. เรอืออกจากทา่เรอืปากบารา เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถงึเกาะตะรเุตา แวะใหท้า่นไดล้งไป 
ถา่ยรปูทีเ่กาะตะรเุตา ประมาณ 15 นาท ีจากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เกาะไข ่  
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แวะ ชมซุม้ประตเูกาะไข ่พรอ้มถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ กับ สญัญาลักษณ์การทอ่งเทีย่วของ ทะเล
หลเีป๊ะ น ้าทะเลจะใส เป็นพเิศษ ใหเ้วลา ประมาณ 20 นาท ีจากนัน้เชญิขึน้เรอื เพือ่เดนิทางตอ่
สู ่เกาะหลเีป๊ะ มลัดฟีเมอืงไทย 
 

14.00 น. 
  

เรอืเขา้จอดทีห่นา้ชายหาด หรอื บา้งวนัตอ้งจอดทีโ่ป๊ะ แลว้แตส่ภาพน ้าขึน้น ้าลง และการอญุาต
ของทาง อทุยาน 
เมือ่เดนิทางมาถงึ ทีห่นา้ชายหาดพัทยา เกาะหลเีป๊ะ ใหท้า่นมองหาป้ายของรสีอรท์ ทีท่า่นพัก 
ซึง่จะมเีจา้หนา้ที ่มายนืถอืป้ายตอ้นรับรอ จากนัน้ เจา้หนา้ทีข่องรสีอรท์ จะพาทา่นไปเช็คอนิทีร่ี
สอรท์ 
 

 

 
 

พัก เลอืก ทีพั่ก ตามราคาทีท่า่นพอใจ ไดจ้าก ดา้นลา้งโปรแกรมทัวรเ์ลยครับ ดรูาคาโดยการคลกิที่
ชือ่ของรสีอรท์ ครับ 
 

20.00 น. เจา้หนา้ทีพ่าด าน ้าของเทีย่วสนุกทัวร ์โทรนัดแนะจดุลงเรอื และเวลาทีจ่ะไปด าน ้าในวนัพรุง่นี้ 
 

วนัทีส่อง ทรปิด าน า้ดปูะการงั โซนอก + โซนใน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที1่) 
 

09.00 น. มาพรอ้มกันทีจ่ดุลงทะเบยีน เพือ่ไปทอ่งทรปิทะเลหลเีป๊ะ 1 วนั 
 

จดุ
ทอ่งเทีย่ว 

ทรปิ 1 วนันีท้า่นจะไดเ้ทีย่ว 8 จดุ ทัง้โซนนอก และโซนใน ดังนี้ 
1.เกาะหนิซอ้น เป็นแทง่หนิขนาดใหญ ่กลางทะเล ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
2.อา่วไผ ่แหลง่ดปูะการังออ่น ทีส่วยงามมาก มหีญา้ทะเล ปลาโนโม ่มากมาย 
3.เกาะดง ทีเ่ลน่น ้า และดปูะการังทีส่วยงามมาก ของทรปิหลเีป๊ะโซนนอก 
4.เกาะรอกลอย น ้าตืน้ สมีรกต น ้าทะเลสวยทีส่ดุ คอื เกาะนี ้และสามารถเดนิขึน้ไปถา่ยรปูววิ
มมุสงูไดด้ว้ย สวยกวา่นีใ้นทะเลอันดามันคงหาไมไ่ดแ้ลว้ 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกลอ่ง ที ่ 
5.หาดทรายขาว เกาะราว ี(มือ้ที2่) หลังรับประทานอาหารเสร็จให ้
ทา่นมเีวลาเดนิถา่ยรปูมมุตา่งๆ และเลน่น ้าสมีรกต หนา้ชายหาด ตาม
อัธยาศัย 
 



 

 

 

 

3 

เทีย่วสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ั้งส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจติร ต.ทบัเทีย่ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เที่ยวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล | YouTube ช่อง:: เทีย่วสนุกทวัร์ แอนด์แทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ข้าเวบ็นี ้ www.ทวัร์เกาะลงักาว.ีcom 
 

13.30 น. พาทา่นเทีย่วด ูปะการังผักกาดที ่6.เกาะยาง แหลง่ดปูะการังน ้า
ตืน้ทีส่วยอกีจดุหนึง่ของหลเีป๊ะโซนใน  
7.พาทา่นไปชม หาดหนิสดี าทัง้เกาะที ่เกาะหนิงาม สวย แปลก 
ไมเ่หมอืนทีไ่หน เกดิจากธรรมชาตโิดยแท ้
8.รอ่งน า้จาบงั ทีช่มปะการัง 7 สทีีไ่มค่วรพลาด มปีะการังออ่น
สสีรรสดใส อยูเ่ป็นกองหนิกลางรอ่งน ้า 
 

16.00 น. 
 

พาทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ เชญิทา่นเขา้พักตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม ฟรเีดย ์พกัผอ่นบนเกาะหลเีป๊ะ 

เชา้ เชญิทา่นมารับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที3่) 

จากนัน้ วนันีเ้ป็นวนัพักผอ่นแบบฟรเีดย ์บนเกาะหลเีป๊ะ ของทา่นอยา่งเต็มที ่ตามอัธยาศัย 

พัก 
 

พักทีร่สีอรท์เดมิบนเกาะหลเีป๊ะ 

วนัทีส่ ี ่ เกาะหลเีป๊ะ-เดนิทางกลบัทา่เรอืปากบารา-สง่สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที4่) 

เทีย่วเรอื
กลับ 

ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วเรอืกลับไดด้ังนี ้เวลา 09.30 / 11.30 /13.30 

รถสง่ ทา่นสามารถเลอืกรถไปสง่ไดด้ังนี ้เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 

จบทริปเที่ยวหลเีป๊ะ 4 วนั 3 คืน 
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อตัราค่าบริการท่านละ 
ใช ้

 
**** กรณีตอ้งการรถรับ-ส่ง จากสนามบินหาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ จ่ายเพ่ิมท่านละ 400 บาท รวม
กบัราคาในตารางดา้นบนแลว้ ของเรากย็งัถูกกวา่ 
 
 
 
 
 
 

ประเภทห้อง 
Sea Beach Room Twin Sea Beach 

Room 
พกั 3 ท่าน 

Superior Sea 
View Room 

Family Sea 
View Room 
พกั 4 ท่าน 

Deluxe Sea  
View Room 

Sea View 
Room 

23 ธ.ค.61-10 ม.ค.62 11,444.- 8,966.- 10,900.- 9,855.- 11,428.- 9,898.- 

11 ม.ค.62-31 ม.ค.62 9,644.- 7,855.- 8,755.- 7,795.- 9,500.- 8,113.- 

1 ก.พ.62-18 ก.พ.62 9,899.- 8,455.- 9,388.- 8,444.- 9,771.- 9,113.- 

19 ก.พ.62-10 เม.ย.62 9,266.- 7,600.- 8,755.- 7,344.- 9,133.- 8,499.- 

11 เม.ย.62-17 เม.ย.62 10,400.- 8,199.- 10,000.- 9,100.- 10,288.- 9,133.- 

18 เม.ย.62-14 พ.ค.62 8,499.- 6,755.- 7,988.- 7,099.- 8,366.- 7,733.- 

15-31 ต.ค.61 5,800.- 5,399.- 5,444.- 5,377.- 5,699.- 5,188.- 

1 พ.ย.61-22 ธ.ค.62 9,266.- 7,600.- 8,755.- 7,344.- 9,133.- 8,499.- 
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อตัราค่าบริการนี้รวม   
 ค่าเรือจอยสบีทโบท้ ( เดินทางไป ) 
 ค่ารถรับส่ง จากหาดใหญ่ (กรณีจองแบบรวมรถรับส่งเท่านั้น) 
 ค่าเรือจอยหางยาวในการดาํนํ้ าวนัท่ี 2 
 ค่าท่ีพกั  3  คืน ตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ดาํนํ้า 
 ค่าอาหาร 4 ม้ือตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวนัดาํนํ้า)  
 ค่าโป๊ะ และเรือหางยาวเขา้หนา้ชายหาด ทั้งไปและกลบั 100 บาท เราจ่ายใหแ้ลว้ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท ค่าอุทยานคนไทย 40 บาท 
x ค่าอาหารบา้งม้ือ ท่ียงัไม่มีในแพคเกจทวัร์ 

 
 
 
Promท่ี 1:: แพคเกจ หลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน สาํหรับท่านท่ีมีห้องพกัอยูแ่ลว้ จองแพคเกจน้ีเลย คุม้กวา่ 
เรามีใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.รถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในตวัเมืองหาดใหญ่ 
2.เรือสปีทโบท้เดินทางไป และ กลบั แลว้ เรือ จอดหนา้ชายหาดใหเ้ลย ท่านไม่ตอ้ง ต่อเรือเล็กท่ีโป๊ะ 
3.ค่าเรือหางยาวต่อจากท่ีโป๊ะ กรณี ตอ้งข้ึนโป๊ะ 
4.ค่าทริปเท่ียว ตามเกาะต่างๆ 1 วนั โซนใน+โซนนอก เกาะหลีเป๊ะ มี ร่องนํ้าจาบงั เกาะหินงาม หาดทรายขาว เกาะราว ีเกาะ
หินซอ้น เกาะผึ้ง เกาะรอกลอย 
5.อาหารเท่ียวง แบบกล่อง 1 ม้ือ 
6.ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ลา้นบาท 
ทั้งหมด 6 ข้อนี ้เราขายท่านเพยีงท่านละ 1,777 บาท (ดูยงังัยกคุ้็มกว่า คิดยงังัยเรากถู็กกว่าเห็นๆ) 
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Proท่ี2 :: แพคเกจไปเท่ียวหลีเป๊ะ ก่ี วนั ก็ราคาเดิม (ตัว๋รถรับส่ง + เรือไปกลบั) 
เรารวมใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.ค่ารถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในเมือง 
2.ค่าเรือสปีทโบท้ เดินทางไปกลบั ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ เรือจอดหนา้หาดเกาะหลีเป๊ะใหท้่านเลยไม่ตอ้งต่อเรือเล็ก 
3.ค่าโป๊ะ กรณีท่ีเรือจอดหนา้ชายหาดไม่ได ้ดว้ยสถานนะคล่ือนลด เรารับผิดชอบค่าโป๊ะ และเรือเล็กไปกลบัหนา้ชายหาดให้
ท่าน 
ทั้งหมด 3 ข้อนี ้ราคา เพยีงท่านละ 1,299 บาท (ถูกทีสุ่ดแล้วการันตีได้) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนักาํหนดการเดินทางพร้อม จาํนวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้
ดาํเนินการสํารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระ

เงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
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หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้ นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
- ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

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

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  
 


