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ว ันแรก

กรุงเทพฯ

17.00 น.

พร ้อมกัน ณ ปัมนํา ม ัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาล ัยหอการค้า โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
 องบริษัทฯ คอยให ้การ
ต ้อนรับ อํานวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให ้คําแนะนํ าเพือ
 เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง
(กรุณาเผือ
) เวลาในการเดินทางมาย ังจุดน ัดหมาย เนือ
) งจากรถออกเดินทางตามเวลาทีก
) ําหนด หากท่านเดินทาง
้ ่า ยเนือ
มาไม่ท น
ั เวลา ทางบริษ ท
ั ฯขอสงวนสิท ธิไ
3 ม่ค น
ื ค่า ใชจ
) งจากเป็ นการชํ า ระแบบเหมาจ่า ยก บ
ั ต วั แทนแล้ว
ทงหมด
ั
ทงนี
ั เ พือ
) คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําค ัญ)

18.00 น.

นํ าท่านออกเดินทางสู่ จ ังหว ัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช ้เวลาเดินทางโดยประมาณ 13 ชัว โมง)

ว ันทีส
) อง

ตร ัง – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
ั
– หาดซนเซ็
ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ

06.00 น.

2 ผ ้าเครือ
เดินทางถึง จ ังหว ัดตร ัง มีเวลาให ้ท่านล ้างหน ้า เปลีย
 นเสือ
 งแต่งกาย เพือ
 เดินทางเข ้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
ตะรุเตา จ ังหว ัดสตูล

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ติม
) ซํา (1)

08.00 น.

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ ังหว ัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็ นท่าเรือข ้ามฟากทีสําคัญแห่งหนึง ในเกาะหลี
 มต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะ
เป๊ ะ และเป็ นท่าเรือเฟอร์รห
ี ลักในจังหวัดสตูล และยังทําหน ้าทีเ ป็ นจุดเชือ
บุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็ นหนึง ในท่าเรือทีถ
 ูกใช ้บริการมากทีส
 ด
ุ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเทีย
 ว
ทีม
 เี รือข ้ามฟากวิง ตลอดทัง2 ปี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อําเภอละงู จ ังหว ัดสตูล

11.30 น.

นํ าท่านลงเรือสปี ดโบ ้ท เพือ
 ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึง อยู่ในทะเลอันดามัน เป็ นอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ทีม
 ป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์ความเป็ นมายาวนาน และความสวยงามของธรรมชาติทียังคงความ
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สมบูรณ์ คําว่าตะโละเตรา หรือตะรุเตา ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก เพราะประกอบไปด ้วยเกาะต่าง ๆ น ้อยใหญ่ถงึ 50
เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได ้แก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะ
บิสสี

 ว่าเป็ นทีคุมขังนั กโทษทางการเมืองในอดีต และด ้วยสภาพธรรมชาติทียังคงความ
นํ าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะทีได ้ชือ
อุดมสมบูรณ์ ทําให ้เกาะตะรุเตาเป็ นอีกสถานทีท
 ไี ด ้รับความนิยมจากนั กท่องเทีย
 วจากทัวทุกมุมโลก
จากนั น
2 นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง2 อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็ นเกาะทีม
 ช
ี ายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัด
กับนํ2 าทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สําคัญคือ ซุ ้มประตูหน
ิ ขนาดใหญ่ ทีส
 ามารถเดินลอดเข ้าออกได ้ และยังมีความ
 กันว่า หากชายหญิงคู่ใดทีไ ด ้ลอดซุ ้มประตูนี2 จะได ้แต่งงานกันอีกด ้วย อิสระให ้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได ้เวลา
เชือ
พอสมควร
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นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เกาะหลีเ ป๊ ะ เป็ นหนึง ในเกาะทีอ ยู่ใ นเขตอุท ยานแห่ง ชาติห มู่เ กาะตะรุ เ ตา เป็ นเกาะทีมีเ วิง2 ชายหาด
สวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด นํ2 าตืน
2 เขิน และมีประการังทีส
 วยงามรายล ้อมรอบเกาะ

กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน ณ แบบกล่อง (2)
่ พ
เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ัก

17.00 น.

ั เซ็ ท (Sunset Beach) ชายหาดด ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์
นํ าท่านเดินทางสู่ หาดซน
ตกทีส
 วยทีส
 ด
ุ เกาะหลีเป๊ ะ อิสระให ้ท่านเก็บภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ยามเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น.

จากนัน
2 นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดินและแหล่งช ้อปปิ2 งยามคําคืน

คํา
)

ั เพือ
อาหารคํา
) อิสระตามอ ัธยาศย
) ความสะดวกแก่การท่องเทีย
) ว

พ ักที)

วารินทร์ บีช รีสอร์ท, หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า
่ น
(ห้องพ ักแบบ Air Standard มีเฉพาะเตียง Double Bed เท่านน
ั กรณีตอ
้ งการพ ักห้องแบบ Twin Bed มีสว
ต่างเพิม
) ท่านละ 700 บาท)

ว ันทีส
) าม

้ น – เกาะหลีเป๊ะ
เกาะหินงาม – เกาะไผ่ – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินซอ

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.30 น.

นํ าท่านเดินทางขึน
2 เรือสปี ดโบ๊ท เพือ
 ชมความสวยงามของหมูเ่ กาะภายในอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะตะรุเตา
นํ าท่านขึน
2 ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล ้อมไปด ้วยหินสีดํากลมมน ทีเ กิดจากแนวหินทีท
 ับถมใต ้ท ้องทะเล และ
เกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็ นหินรูปทรงกลมมน สีดําขลับ ตัดกับนํ2 าทะเลสีมรกต ให ้ความสวยงามเป็ นอย่างยิง
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ชม เกาะไผ่ เกาะเล็ ก ๆ ทีมีอ่ า วที เ หมาะกั บ การดํ า นํ2 า และแนวปะการั ง แข็ ง ซึง เป็ นทีอ ยู่ อ าศั ย ของปลาการ์ตู น และ
ดอกไม ้ทะเลจํานวนมาก รวมทัง2 ปลาหลากหลายชนิดทีอ
 าศัยอยูใ่ นแนวปะการัง
ชม เกาะรอกลอย เกาะเล็กๆทีม
 ช
ี ายหาดสีขาว นํ2 าทะเลสีเขียวมรกต และยังมีปะการังทีส
 มบูรณ์มาก
กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ัน แบบกล่อง (4)
นํ าท่านชม เกาะราวี เกาะทีม
 ค
ี วามอุดมสมบูรณ์ไปด ้วยป่ าไม ้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถ
เล่นนํ2 าได ้ตลอดชายฝั ง และยังสามารถดํานํ2 าดูปะการังนํ2 าตืน
2 ได ้อีกด ้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็ นทีต
 ัง2 ของ ร่องนํา จาบ ัง
แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึง ถูกปกคลุมไปด ้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต ้องใช ้
วิธด
ี ํานํ2 าลึก (Scuba Diving) แต่สําหรับทีน
 ีปะการังจะอยู่ในระดับทีต
 น
ื2 มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล ้ว ร่องนํ2 าจาบัง
ยังเป็ นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถ ้วยสีส ้ม ฯลฯ
นอกจากนี2ยังมีดอกไม ้ทะเล,ปลาการ์ตูนส ้มขาว, ปลาการ์ตน
ู ลายปล ้อง, กัลปั งหาสีส ้ม, หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาว
สีฟ้า, ปลาสิงโต เป็ นต ้น
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้ น แนวโขดหินกลางทะเลทีไ ม่มช
นํ าท่านถ่ายรูปกับ เกาะหินซอ
ี ายหาด โดยมีหน
ิ ก ้อนใหญ่รูปทรงสีเ หลีย
 มทีว างซ ้อนกันอยู่
โดยทีห
 น
ิ ก ้อนล่างมีรอยแตกร ้าวแต่หน
ิ ก ้อนบนก็หล่นลงมา มองดูคล ้ายกับรูปเรือดํานํ2 ากลางทะเล นอกจากนี2เกาะหินซ ้อน
ยังได ้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให ้เป็ นมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves ) ในปี พ.ศ.
2525 อีกด ้วย
หมายเหตุ : แพคเกจการดํานํา ชมความสวยงามของปะการ ัง ขึน
 อยู่ก ับสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที)
เหมาะสม กรณีไม่สามารถดํานํา ได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ลว
่ งหน้า ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ3 งดคืนเงิน
้ ่ายในทุก กรณี เนือ
ค่าใชจ
) งจากเป็ นการชําระแบบเหมาจ่า ยก ับต วั แทนแล้ว ท งั หมด และอาจมีก ารปร ับเปลีย
) น
โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั เ พือ
) คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําค ัญ
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ได ้เวลาพอสมควร นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
คํา
)

ร ับประทานอาหารคํา
) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

พ ักที)

วารินทร์ บีช รีสอร์ท, หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
) ี)

ท่าเทียบเรือปากบารา – ว ัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

08.30 น.

ั ภาระ พร ้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล
นํ าท่านเช็คเอ ้าท์สม

10.30 น.

2 ของฝาก ของทีร ะลึก อาทิเช่น เค ้กเมือง
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา นํ าท่านเดินทางสู่ จ ังหว ัดตร ัง นํ าท่านแวะซือ
ตรัง, หมูยา่ งเมืองตรัง ฯลฯ

กลางว ัน

ั เพือ
อาหารกลางว ัน อิสระตามอ ัธยาศย
) ความสะดวกแก่การท่องเทีย
) ว
ได ้เวลาพอสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร สถานทีบ
 รรจุพระบรมสารีรก
ิ ธาตุของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ ้า และเป็ นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศทีย
 ังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวช
ิ ัยได ้อย่าง
2
สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยา จึงเปรียบเป็ นวัดคู่บ ้านคู่เมืองของชาวไชยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั น
2 นํ าท่านแวะซือ
ของฝาก ของทีร ะลึกก่อนกลับ อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา, เค ้กเมืองตรัง, กาแฟทรีอน
ิ วัน ฯลฯ

คํา
)

ร ับประทานอาหารคํา
) ณ ภ ัตตาคาร (7)
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ว ันทีห
) า้

กรุงเทพฯ

04.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

กําหนดการเดินทาง

ห้องละ 2-3 ท่าน

21 – 25 ตุลาคม 2563 (ว ันปิ ยะ)
03 – 07 ธ ันวาคม 2563 (ว ันพ่อ)
08 – 12 ธ ันวาคม 2563 (ว ันร ัฐธรรมนูญ)

◌้
◌ั

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง

พ ักเดีย
) วเพิม
)

(เด็กอายุไม่เกิน 9 ปี )

8,999

8,499

2,500

8,999

8,499

8,999

8,499

ิ ◌้
◌2,500
◌ั
2,500

** อ ัตราค่าบริการนี สําหร ับน ักท่องเทีย
) วชาวไทยเท่านน
ั กรณีเป็นน ักท่องเทีย
) ว
่ นต่างเพิม
ชาวต่างชาติ มีสว
) ท่านละ 500 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์นําเทีย
) วท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวนขนตํ
ั า
) 25 ท่าน ต่อ 1 ค ันรถบ ัส กรณีผโู ้ ดยสารไม่ครบ
ิ ธิใ3 นการเลือ
ตามจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
) นการเดินทาง หรือเปลีย
) นแปลงราคา
อ ัตราค่าบริการนีร วม
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
 า่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ] นการปรับเปลีย
 นได ้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ น
สําคัญ
 ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทีโรงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple
ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ] ในการปรับเปลีย
 นโรงแรมทีพ
 ักไปเป็ นเมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
 ค่าจ ้างไกด์นําเทีย
 วคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
2 ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
 นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
 เพือ
 คุ ้มครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ ป็ นกรณีพเิ ศษ
อ ัตราค่าบริการนีไ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครือ
 งดืม
 ทีส
 งั เพิม
 นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
 ค่าใช ้จ่ายทีเ พิม
 ขึน
2 ของนักท่องเทีย
 วทีม
 ไิ ด ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ
อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
 นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน

เป็ นต ้น
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
 ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนข ับรถ และไกด์นําเทีย
) ว ท่านละ 400 บาท
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เงือ
) นไขการชําระค่าบริการ
) อ
1. น ักท่องเทีย
) วหรือเอเจนซีต
้ งชําระเงินม ัดจําค่าท ัวร์ เป็นจํานวน 1,500 บาทต่อท่าน พร้อมสําเนาบ ัตรประชาชน เพือ
)
สํารองทีน
) ง) ั
) อ
2. น ักท่องเทีย
) วหรือเอเจนซีต
้ งชําระเงินค่าบริการส่วนทีเ) หลือทงหมดก่
ั
อนว ันเดินทางอย่างน้อย 21 ว ัน
กรณีนักท่องเทีย
 วหรือเอเจนซีไ ม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆ ให ้ถือว่านักท่องเทีย
 วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
2 ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี2 วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั นเวลาดั ง กล่า วและวั นหยุด นั กขั ต ฤกษ์ ทีรั ฐ บาล
ประกาศในปี นัน
2 ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือ
) นไขการยกเลิกการเดินทาง
 ้องการขอยกเลิก การเดิน ทาง หรือ เลือ นการเดิน ทาง นั ก ท่อ งเทีย วหรือ เอเจนซี( ผู ้มีช อ
ื ใน
1. กรณี ทีนั ก ท่อ งเทีย วหรือ เอเจนซีต
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ
 ริษัทอย่างใดอย่างหนึง เพือ
 แจ ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
ื ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์
2. กรณีนักท่องเทีย
 วหรือเอเจนซีต
 วหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอ
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรั บเงินคืน ทีบริษั ท อย่า งใดอย่า งหนึงเพือ ทํ าเรืองขอรั บเงิน ค่า บริก ารคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารที
ต ้องการให ้นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
 นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี2
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน
2 ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน หรือหักค่าใช ้จ่ายทีเ กิดขึน
2 ตามจริง ** ในกรณีทวี) ันเดิน
ทางตรงก ับว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 30 ว ัน **
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช ้จ่ายทีจ่ายจริง ได ้แก่ ค่ายานพาหนะ ร ้านอาหาร
โรงแรมทีพ
 ัก ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีท
 อ
่ งเทีย
 ว ค่าบริการ หรือค่าใช ้จ่ายทีจ
 ําเป็ นอืน
 ๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คน
ื เงินค่าทัวร์ทช
ี ําระแล ้วทัง2 หมด
เงือ
) นไขและข้อกําหนดอืน
) ๆ
1. ทัวร์นี2สําหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
 การท่องเทีย
 วเท่านัน
2
2. ทัวร์นี2เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่ วมเดิน ทางหรือใช ้บริก ารตามทีร ะบุไว ้ในรายการไม่ว่า บางส่ว นหรือ ทัง2 หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง2 หมดให ้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ] นการเปลีย
 นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
 ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเ ดินทางจริงของประเทศทีเ ดินทาง ทัง2 นี2 บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทีย
 วส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ] ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ พิม
 ขึน
2 ของนักท่องเทีย
 วทีม
 ไิ ด ้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ั อืน
ของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
 นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
 เป็ นต ้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
2
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