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วนัแรก     จดุนดัพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 
17.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ป๊ัม Shell แมค็โคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่น

ยาฆา่เชือ้ในรถ เชค็อณุหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู่ 
จงัหวดัตรงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ช ัว่โมง) อสิระใหทุ้กท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

 
วนัทีส่อง  ตรงั - สตูล - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ -เกาะหลเีป๊ะ - หมู่บา้นชาวเล - ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ 
                 อาหารเชา้(ติม่ซ า) / เทีย่ง(แบบกล่อง) /เย็น                         
เชา้ เดนิทางถงึ จ.ตรงั ใหท้่านท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 
  รบัประทานอาหารเชา้  ณ เมอืงตรงั (มือ้ที ่1) เมนูติม่ซ า 
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 
11.30 น. น าท่านเดนิทางถงึท่าเทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลาสมควรน าคณะลงเรอืสปีดโบท้ เพือ่เดนิทางไปยงัจดุแรก ณ เกาะตะรุเตา 
  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (แบบกล่อง) (มือ้ที ่2) 
 แวะเกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในอทุยานแห่งชาตติะรเุตา ซึง่ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จ านวน 51 เกาะ ตัง้อยู่ในทะเลอนัดามนั 

ดา้นใตข้องเขตอทุยานแห่งชาตติะรเุตา ห่างจากเกาะลงักาวขีองมาเลเซยีเพยีง 4.8 กโิลเมตร น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและ
เยีย่มชมศนูยนิ์ทรรศการแห่งชาตติะรเุตา พรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศบรเิวณอ่าวพนัเตมะละกา จากน้ันเดนิทางไปยงั เกาะไข ่เป็นเกาะ
ขนาดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทางเดนิเรอืระหว่างเกาะตะรเุตาและเกาะหลเีป๊ะ มเีอกลกัษณท์างธรรมชาตทิีส่วยงาม คอืมซีุม้ประตหูนิธรรมชาติ
ซ ึง่เป็นสญัลกัษณข์องการท่องเทีย่วจงัหวดัสตลู ว่ากนัว่าเมือ่ไปเกาะไข่ตอ้งลอดซุม้ประตหูนิจะสมหวงัเร ือ่งความรกั หากไดล้อดพรอ้ม
กบัคนรกัแลว้จะท าใหร้กักนัช ัว่นิรนัดรซุม่ประตนีูก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องจงัหวดัสตลู นอกจากนีย้งัมชีายหาดทีข่าวนวล สะอาด 
เหมอืนสไีข ่น ้าทะเลสวยใสและยงัเป็นเกาะทีเ่ต่าทะเลชอบขึน้มาวางไข่เสมอและยงัมปีลาชกุชมุ  

 *หมายเหตุส าคญั: การแวะเกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ขึน้อยู่กบัตารางการเดนิเรอื โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า* 
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 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล ทีข่ึน้

ช ือ่ว่าเป็นทีส่ดุแห่งความสวยงามของน่านน ้าทะเล
ไทย อยู่ในการควบคมุของอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะ
ตะรเุตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีดขาว
นวลเหมอืนแป้ง อดุมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส 
สวยงาม จดุเด่นของเกาะหลเีป๊ะ คอื มหีาดทรายขาว
สะอาด ตัง้อยู่ทางดา้นทศิตะวนัออก ซึง่เป็นทีต่ ัง้ 
หมู่บา้นชาวเล ย่านชมุชนใหญ่ของเกาะ น าทา่น
เชค็อนิเขา้ทีพ่กั ใหท้่านอสิระพกัผ่อนทีเ่กาะหลเีป๊ะ 
เกาะจะมชีายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาด
พทัยา เป็นหาดทีเ่รอืทุกล าจอดรบัส่งนักท่องเทีย่ว 
และมรีสีอรท์ตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท็ เป็น
จดุรวมตวัของนักท่องเทีย่ว ทีม่ารอชมพระอาทติยต์ก 
และหาดซนัไรส ์ดพูระอาทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่ว ชมหมู่บา้น
ชาวเล หรอืท่านจะอสิระพกัผ่อน เดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ รอชมพระอาทติยต์กไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที ่3) 
 หลงัอาหารเย็นใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชม ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายส าคญั

เพราะว่าบนถนนคนเดนินีจ้ะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์รถเข็นขายของ รา้นทวัร ์รา้นขายอปุกรณด์ าน ้า รา้นขายของทีร่ะลกึ นวดสปา
เพือ่ผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ย่าง ตามสัง่ฯลฯ ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ตลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกอืบหน่ึงกโิลเมตร 
ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง)กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื 
กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรบัพกั TWN แทน กรณี หอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อน
เสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

วนัทีส่าม       เรอืหางยาวด าน ้าดูปะการงัโซนใน เกาะหนิงาม,รอ่งน ้าจาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง,เกาะอาดงั      
                                                                                                                   อาหารเชา้ / เทีย่ง(แบบกล่อง) /---                       
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่4) 
 ออกเดนิทางดว้ยเรอืหางยาว ใหท้า่นสมัผสักบัประสบการณ ์ความตืน่เตน้ และความ

ประทบัใจกบัการ ด าน ้าดูปะการงั  เดนิทางสู่ เกาะหนิงาม หาดสดี าน้ันคอืกอ้นหนิ
หลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทัง้หาด เป็นความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาติ
สรรคส์รา้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดทีเ่กาะหนิงาม
จะเป็นหนิลกัษณะกลมมน มสีเีทาด า โดยจะมคีวามวาววบัเมือ่ถกูน า้ทะเล บนเกาะมี
ป้ายเตอืนเกีย่วกบัค าสาปแชง่ของเจา้พ่อตะรเุตาวา่ "ผูใ้ดบงัอาจเกบ็หนิงามจากเกาะนี้
ไปผูน้ั้น จะถงึซึง่ความหายนะนานานัปการ” ดว้ยความเชือ่เหล่านีถ้อืเป็นมาตรการ
การป้องกนัทรพัยากรทางจติใจไดเ้ป็นอย่างด ีรอ่งน ้าจาบงั จุดชมปะการงัทีส่วย
ทีสุ่ด มปีะการงัหลายหลาย จะปกคลมุดว้ยปะการงัอ่อนหลากสเีกาะอยู่อย่าง
มากมาย โดยเกาะอยู่ตัง้แต่บนยอดกองหนิไล่ลงไปจนถงึระดบัลกึจนมองไม่เห็นจดุด า
น ้าของเกาะหลเีป๊ะ ใตน้ ้าจะมแีท่งหนิอยู่ทัง้หมด 5 ยอด มอียู่ 4 ยอดทีป่กคลมุดว้ย
ปะการงัอ่อนหลากส ีปะการงัถว้ยสม้ ฟองน ้าครกขนาดใหญ่ ดอกไมท้ะเลหลากส ีและ
อกีหน่ึงยอดจะเต็มไปดว้ยดาวขนนก มฝีูงปลาตวัเล็กตวันอ้ยแหวกว่ายหาอาหาร ปกติ
แลว้การชมปะการงัอ่อนแบบนีจ้ะตอ้งด าน ้าลกึ แต่ทีน่ี่ปะการงัอ่อนอยู่ในระดบัทีต่ืน้มาก 
ใหท้่านไดช้มความงามของปะการงัเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะหลเีป๊ะ  เดนิทางไป  
เกาะราว ี(หาดทรายขาว) ทีม่ชีายหาดทีน่ ้าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่น
น ้าได ้และทีห่าดนีจ้ะพบหอยมอืเสอืมากมายหลากหลายส ีมมุถ่ายรปูยอดนิยมของ
เกาะราวจีะเป็นขอนไม ้และ ชงิชา้ขอนไมท้ีผู่กไวต้ามใตต้น้ไมร้มิหาด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่องบนเกาะ) (มือ้ที ่5) 
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  เดนิทางสู ่เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวแีละเกาะอาดงั เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการงั
และฝูงปลาทีส่วยงามแห่งหน่ึงของหมู่เกาะทะเลสตลู ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทราย
ทรายขาวนวล น า้ทะเลสสีวยงาม ดา้นทศิเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวอียู่ทาง
ดา้นซา้ยและเกาะอาดงัอยู่ทางดา้นขวา เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ อทุยาน
แห่งชาตหิมู่เกาะตะรเุตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอยีดเหมาะ
ส าหรบัการด าน ้าตืน้เพือ่ชมมแีนวปะการงัแข็งอยู่รอบๆเกาะ หมายเหตุส าคญั: 
โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์
ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน ้า โดยค านึงถงึความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั กปัตนัเรอืจะแจง้ลุกคา้อกีคร ัง้ในวนั
เดนิทาง 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง)กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื 
กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อน
เสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

วนัทีส่ี ่             เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเรอืปากบารา - ซือ้ของฝาก - กรุงเทพฯ                อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                                                                                                                                                                                                          
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่6) 
 อสิระใหทุ้กท่านพกัผ่อนเดนิเล่นชายหาดตามอธัยาศยั ถงึเวลานัดหมายเตรยีมเกบ็สมัภาระ เดนิทางกลบัท่าเทยีบเรอืปากบารา (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 
11.30 น. ถงึท่าเรอืปากบารา น าสมัภาระขึน้มาเกบ็บนรถใหเ้รยีบรอ้ย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 13 ช ัว่โมง) ระหว่างทางแวะใหท้่านทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั และซือ้ของ

ฝาก ณ รา้นขายของฝากระหวา่งทาง เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************** 
หมายเหตุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ั่งเท่านัน้ โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 
เง่ือนไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 
• ค่าบรกิารคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
• ค่าทีพ่กั 2คนื พกัหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบุ
พกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่
กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่(ไม่มรีาคาเดก็) พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว เพิม่ ทีน่ั่ง 

11-14 กุมภาพนัธ ์64 5,999 1,500 36 
25-28 กุมภาพนัธ ์64 5,999 1,500 36 
9-12 เมษายน 64 5,999 1,500 36 
12-15 เมษายน 64 6,999 1,500 36 
13-16 เมษายน 64 6,999 1,500 36 
30เมษายน-3พฤษภาคม  5,999 1,500 36 
1-4 พฤษภาคม 64 5,999 1,500 36 
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• ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และ
เอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ 
หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง่ือนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 
• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความ

ล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษิทัฯก ากบัเท่าน้ัน 
• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคา

ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


