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05.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวยีดเจ็ทแอร ์ ประตู 3 
Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ สู่ จงัหวดัสงขลา ดว้ยเทีย่วบนิ VZ320 
                  (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง โดยประมาณ 1ช ัว่โมง 25นาท)ี *บนเทีย่วบนิไม่มบีรกิาร อาหารทัง้ขาไปและกลบั* 

 
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางดว้ยรถตู ้วไีอพี 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าเรอืปากบารา ออกเดนิทางจากท่าเรอืปากบาราสู่เกาะหลเีป๊ะ โดยเรอืสปีดโบท  

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ี) 
12.00 น. น าท่านเขา้สู่ เกาะแห่งต านานคุกกลางทะล เคยเป็นทณัฑสถานกกักนันักโทษตัง้แต่เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยมีการกกักนั

นักโทษมากถึง 4,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ไดม้ีการประกาศใหเ้ป็นอุธยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อสกัการะ ศาลเจา้พ่อตะรุเตา 
อนัศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริมิงคล 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิหาดใหญ่ • ท่าเรอืปากบารา • หมู่เกาะตะรุเตา • ศาลเจา้พ่อตะรุเตา • เกาะไข่ •เกาะ
หลเีป๊ะ • มลัดฟีสเ์มอืงไทย  • ถนนคนเดนิ  ( - /กลางวนั/ เย็น ) 
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จากน้ัน เดนิทางกนัตอ่ที ่  เกาะไข่  เกาะเล็กๆ ในอุทยานแห่งชาตติะรุเตา อยู่ห่าง
ออกไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 25 กโิลเมตร ตัง้อยู่ระหว่าง เกาะตะรุเตา
และเกาะอาดงั เสน่หข์องเกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาตอิย่างซุม้
ประตูหินอันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทางดา้นทิศ
ตะวนัตกของเกาะมีหาดทรายสขีาวนวลและละเอยีด น ้าทะเลใสสมีรกตเหน็
ผืนทรายใตน้ ้าไดช้ดัเจน เหมาะส าหรบัการเล่นน ้าและชมวิวทิวทศันอ์นั
สวยงามของเกาะทีย่งัคงความเป็นธรรมชาตกิลางทะเลอนัดามนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ( set box ) 
จากน้ัน มุ่งหนา้สู่ เกาะหลเีป๊ะ ทีถู่กขนานนามว่า มลัดฟีสเ์มอืงไทย ถา้มองจาก

มุมสูงจะเห็นว่าเกาะหลีเป๊ะมีลกัษณะเหมือนกบับูมเมอแรง เกาะหลีเป๊ะมี
ชายหาด ที่มีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝ่ังตะวนัออก ที่เป็นที่ตัง้ของชมุชน
ชาวเล ชาวพืน้เมืองเดมิ เป็นกลุ่มอูรกัลาโวย้ ซึง่มีวถิชีวีติเรยีบง่ายประกอบ
อาชีพประมง ส าหรบัผูท้ี่ชืน่ชอบเรยีนรูค้วามเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชาว
พืน้เมือง มาเกาะหลีเป็ะ ก็จะไดส้มัผสักบับรรยากาศของชาวพืน้เมืองบน
เกาะ และ ชมวฒันธรรมประเพณีต่างๆของชาวเกาะไดด้ว้ย 

14.00 น. พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นทีร่สีอรท์ เดนิเล่นชมบรรยากาศ เล่นน ้า

ไดต้ามอธัยาศยัรา้นขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดนิ และพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

ค ่า เดินทางสู่ ถนนคนเดิน walking Street สุดฮิตที่สุดในเกาะหลีเป๊ะ 
ทางเดินเป็นถนนคอนกรตีทอดยาวจากดา้นหน้าเกาะไปถึงดา้นหลงัของ
เกาะหลเีป๊ะในเสน้ทางจะมีรา้นอาหาร บาร ์รา้นยา รา้นสะดวกซือ้ สปา และ
ทีพ่กัอกีมากมาย มีรา้นขายของทีะ่ลกึทีม่ีความเป็นสไตลเ์ฉพาะของหลเีป๊ะดว้ย 

ทีพ่กั วารนิบชี รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
07.00น. บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
จากน้ัน น าทุกท่านขึน้เรอืประมงดดัแปลง ด าน ้าตามโปรแกรม บรกิารอุปกรณด์ าน ้า อาท ิชชูพี แว่นด าน ้า ฯลฯ 
เดนิทางสู่  รอ่งน ้าจาบงั เป็นจุดด าน ้าทีก่ระแสน ้าค่อนขา้งไหลแรง แต่มีเชอืกลอ้มรอบและเรยีงรอ้ยไวใ้หน้ักท่องเทีย่วจบัตลอดแนวตอนด าน ้า ที่

เป็นไฮไลทก็์คอื “ปะการงัเจ็ดส”ี กองหนิใตน้ ้า บรเิวณรอ่งน ้าจาบงั จะเป็นแหล่งปะการงัอ่อน ดอกไมท้ะเลภายใตผ้นืน ้า
ทีถู่กปกคลุมไปดว้ยปะการงัออ่นสชีมพู สมี่วง สแีดงมากมาย มฟีองน ้าครก แสท้ะเล ดอกไมท้ะล ดาวขนนก และฝูงปลา
ที่มีสีสนัสวยงาม ระดบัน ้าลึราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การด าน ้าตืน้และสามารถด าน ้าลึกไดอ้ีกดว้ย ในช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยว
ปะการงัเจ็ดสจีะพกัฟ้ืนตวั ก่อนฤดูเปิดการท่องเทีย่วจงึท าใหย้งัคงมีความสวยงาม ชวนใหน้ักท่องเทีย่วมาชมความสวยงามทุกปี 

        
 
จากน้ัน เกาะหนิงาม เป็นเกาะเล็กๆ ทีดู่ไกลเหมือนมีหาดทรายสดี า แต่เมือ่เขา้ไปใกลจ้ะพบว่าเกาะนีไ้ม่มีหาดทราย หากแต่ว่าหาดสดี านั้นคือ

กอ้นหนิทีป่รากฏไปทั่วบรเิวณ นับเป็นความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้งขึน้มา หนิทีเ่กาะหนิงามเป็นหนิกลมมน สเีทาด า ยามถูก
น ้าจะด าแวววาว นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปวกัน ้าใส่ แนวหิน เพื่อใหถ่้ายรูปออกมาดูดสีวยงาม การเกิดของหนิงามทีน่ี่ บา้งสนันิษฐานว่า 
เกดิจากกระแสน ้าทีข่ึน้ลงอยู่บรเิวณรอบเกาะ บบีตวัเขา้มาทางชอ่งแคบระหว่างเกาะอาดงั เกาะราว ีเกาะหลเีป๊ะ และหมู่เกาะดง ก่อใหเ้กดิ
กระแสน ้าทีเ่ชีย่วจดั โดยเฉพาะในหนา้มรสุม จากนั้นถูกแรงของน ้ากดัเซาะ พดัใหห้นิเสยีดสกีนั จนเหลีย่มคมหาย กลายเป็นหนิกลม
มนสวยงามทั่วบรเิวณชายหาด ซึง่ตอ้งใชเ้วลายาวนานเป็นพนัเป็นหมืน่ปี 

  
 
 
 
 

วนัทีส่อง สตูล • รอ่งน ้าจาบงั • เกาะหนิงาม • เกาะยาง • เกาะอาดงัราว ี   (เชา้/กลางวนั/ เย็น ) 
 

เกาะหนิงามยงัมอีกีเรือ่งราวทีถู่กกล่าวขานกนัมานั่นก็คอืความเชือ่ทีว่่า หนิทุกกอ้นบนเกาะหนิงามตอ้งค าสาปของเจา้พ่อตะรุเตา 
(รูปเคารพเจา้พ่อตะรุเตาประดษิฐานอยู่บนเกาะตะรุเตา) ใครทีน่ าหนิเหล่านีอ้อกจากเกาะไปจะตอ้งมอีนัเป็นไป!!!โดยมคี าสาปของ
เจา้พ่อตะรุเตาติดไวเ้ตือนใจและเตือนจติส านึกของนักท่องเทีย่วว่า “ใดบงัอาจเก็บหนิจากเกาะนี้ไป ผูน้ั้นจะพบแต่ความหายนะ 
นานาประการ จะกลบัไม่ถงึบา้นจะประสบอุบตัเิหตุ จะหลุดพน้จากหน้าทีก่ารงานจะพบภยัพบิตัไิม่มทีีส่ิน้สุด” 
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จากน้ัน ต่อกนัที ่เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่มีชายหาดทีย่าวและสวยงามอยู่ทางดา้นทิศเหนือ
ของตวัเกาะ ส่วนทางดา้นทิศใตซ้ึง่เป็นจุดด าน ้าตืน้ดูปะการงันั้นก็มีหาดทรายขนาดเล็ก
ชายหาด ที่เป็นไฮไลทก็์คือ ปะการงัผกักาดหอม (บางคนก็เรยีกปะการงัผกักาดหอมว่า 
“ปะการงัผิวเกล็ดน ้าแข็ง” หรอื “ปะการงักะหล ่าปล)ี , ปะการงัเขากวางพุ่ม , ปะการงัโขด , 
ปะการงัอ่อน , ปะการงัรูปโตะ๊  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
จากน้ัน เกาะอาดงัราวี เป็นที่ตัง้ของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติตะรุเตา พืน้ที่บางส่วนใหญ่จะ

เป็นหาดทรายขาวละเอยีด เหมาะกบัการด าน ้าตืน้ พืน้ทีร่อบเกาะเป็นเทอืกเขาสูงครอบคลมุ 
เนือ้ทีเ่กอืบทัง้หมดของเกาะ จะมีพืน้ทีร่าบแค่บรเิวรเหนือชายหาดเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
นอกจากนีใ้นเกาะอาดงัยงัมีจุดชมวิวทีท่า้ทายนักผจญภยัอีกดว้ย ก็คอื ผาชะโด ในอดตี
เป็นจุดสงัเกตการณข์องโจรสลดัเพื่อเขา้โจมตเีรอืสนิคา้ แต่ปัจจุบนัเป็นจุดชมววิทวิทศัที่
สวยงาม ขา้งบนผาชะโดมีลกัษณะเป็นลานโล่งมองลงไปจะเห็นทวิสนเขียวขจีเห็นแหลม
ทรายสขีาวของเกาะอาดงั มองเห็นเกาะหลเีป๊ะอกีดว้ย 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ณ ทีพ่กั 
ทีพ่กั วารนิบชี รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
07.00น. บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
08.30 น.  อสิระทุกท่านไดถ้่ายรูป ชมววิ พรอ้มกบัซมึซบักบับรรยากาศของเกาะแห่งน้ี 
11.00 น. เดนิทางกลบัจากเกาะ หลเีป๊ะ ดว้ยเรอืสปีดโบท  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
14.00 น. สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลบัสู่สนามบนิหาดใหญ่  
17.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเวยีดเจท๊แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ 323 
19.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม(ิกรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
**เวลาและไฟลท์บนิขากลบั บางพเีรยีดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บนิตามตารางทา้ยโปรแกรมค่ะ** 

........................................................................................................... 
อตัราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง รถ จ านวน เทีย่วบนิ ราคาตอ่ท่าน 
ไมม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

26 ก.พ. 64 28 ก.พ.64 รถตู ้VIP8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320 07.00-08.25 
VZ323 17.20-19.00 12,999 3,000 

11 เม.ษ.64 13 เม.ษ.64 รถตู ้VIP8 ทีน่ั่ง 16+1 
VZ320 07.00-08.25 
VZ323 17.20-19.00 9,999 3,000 

12 เม.ษ.64 14 เม.ษ.64 รถตู ้VIP8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320 07.00-08.25 
VZ323 17.20-19.00 9,999 3,000 

13 เม.ษ.64 15 เม.ษ.64 รถตู ้VIP8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320 07.00-08.25 
VZ323 17.20-19.00 9,999 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ สายการบนิเวยีดเจท๊ Thai Vietjet(VZ)  
ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงต ัว๋ พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถตูป้รบัอากาศรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบตัเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิิบาร,์ ซกัรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ • ท่าเรอืปากบารา • สนามบนิหาดใหญ ่• สนามบนิสุวรรณภูม ิ  (เชา้/กลางวนั/-) 
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ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของ, อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธ
ไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทย และต่างประเทศซึง่อยู่
นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทปิ 300 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม) 
ค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ ตามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียมแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอยีดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไข
ดงักล่าวทัง้หมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
• กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางและช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
• แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง: หกัค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ ,รถ ตู ้

VIP, รถบสั, ค่าวซีา่ , ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบรกิาร     
• แจง้ยกเลิกหรอืเลื่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั: ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จรงิ อาทิ ค่ามดัจ าต ัว๋

เคร ือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, ค่าวซีา่ , ค่าโรงแรมทีพ่กั ,  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบรกิาร 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนที่ได ้หรอืทางทวัรเ์ปิดขายและมีการ
ส ารองทีน่ั่งแทนได ้ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯจะคนืเงินค่าทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

• ในกรณีช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงินค่า
ทวัรท์ ัง้หมดโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆทัง้สิน้   

เง่ือนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 
กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ ์
เก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯ จะท าการเลือ่น            การเดนิทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทุกกรณี 
เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนดไว ้(15 

•  ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษิทัฯมีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 
➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ
ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
เอง 

 
** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 
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