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03.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 4 เคาน์เตอรส์ายการนกแอร ์ประตู 13  โดยมี

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

05.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ด้วยเท่ียวบิน DD 500  (ไม่มีรวมอาหารบนเคร่ืองขาไป-กลับ) 

(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 25นาท)ี  

 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี เดินทาง

สู่ท่าเรอืปากบารา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี) 

จากน้ัน น าท่านรบัประทานอาหารเช้าแบบต่ิมซ า อาหารเช้าเลิศรสของชาวหาดใหญ่ จ. สงขลา เสิร์ฟ

ความอร่อยเป็นแข่ง ค าเล็ก ๆ พอดีค า มีให้เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป็นม้ือเช้า ใครมา

หาดใหญ่แล้วไม่แวะลองก็เหมือนมาไม่ถึง  

  

วันแรก สนามบินดอนเมือง • สนามบินหาดใหญ่ • ท่าเรอืปากบารา • หมู่เกาะตะรุเตา • เกาะไข่  

เกาะหลเีป๊ะ • มัลดฟีส์เมอืงไทย • ถนนคนเดิน   (ต่ิมซ า/กลางวัน/เย็น ) 
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11.00 น. เดินทางถึง ท่าเรอืปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบท  

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี) 

12.00 น. น าท่านแวะชม เกาะแห่งต านานคุกกลางทะล เคยเป็นทัณฑสถานกักกันนักโทษต้ังแต่เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 4 ,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้มีการ

ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อันศักด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริ

มงคล 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box ) 

จากน้ัน เดินทางกันต่อท่ี  เกาะไข่  เกาะเล็กๆ ใน

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เสน่ห์ของเกาะ

ไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาติอย่าง

ซุ้มประตู หิน อันเ ป็นสัญลักษณ์ของ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทางด้านทิศ

ตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสีขาวนวล

และละเอียด น้าทะเลใสสีมรกตเห็นผืน

ทรายใต้น้าได้ชัดเจน เหมาะส าหรับการ

เล่นน้าและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะท่ียังคงความเป็นธรรมชาติกลางทะเลอันดามัน 

จากน้ัน มุ่งหน้าสู่ เกาะหลเีป๊ะ ท่ีถูกขนานนามว่า มัลดฟีส์เมืองไทย ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าเกาะหลีเป๊ะ

มีลักษณะเหมือนกับบูมเมอแรง เกาะหลีเป๊ะมีชายหาด ท่ีมีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝ่ังตะวันออก              

ท่ีเป็นท่ีต้ังของชุมชนชาวเล ชาวพื้นเมืองเดิม เป็นกลุ่มอูรักลาโว้ย ซ่ึงมีวิถีชีวิตเรียบง่ายประกอบ

อาชีพประมง ส าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบเรียนรู้ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง มาเกาะหลีเป็ะ ก็จะ

ได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวพื้นเมืองบนเกาะ และ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชาวเกาะได้

ด้วย 
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14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นทีร่สีอรท์ เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นน้าได้ตามอัธยาศยั 

รา้นขายของทีร่ะลึกทีถ่นนคนเดิน และพักผ่อนตามอัธยาศยั 

ค่า เดินทางสู่ ถนนคนเดิน walking Street สุดฮิตท่ีสุดในเกาะหลีเป๊ะ ทางเดินเป็นถนนคอนกรีตทอด

ยาวจากด้านหน้าเกาะไปถึงด้านหลังของเกาะหลีเป๊ะในเส้นทางจะมีร้านอาหาร บาร์ ร้านยา ร้าน

สะดวกซ้ือ สปา และท่ีพักอีกมากมาย มีร้านขายของท่ีะลึกท่ีมีความเป็นสไตล์เฉพาะของหลีเป๊ะ

ด้วย 

ทีพ่ัก  น าท่านเข้าพัก โรงแรมอันดา รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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07.00น.   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารทีพ่ัก 

จากน้ัน  น าทุกท่านข้ึนเรือเร็วSpeed Boat ด าน้าตามโปรแกรม บริการอุปกรณ์ด าน้า อาทิ ชูชีพ แว่นด าน้า 

ฯลฯ 

เดินทางสู่  ร่องน้าจาบัง เป็นจุดด าน้าท่ีกระแสน้าค่อนข้างไหลแรง แต่มีเชือกล้อมรอบและเรียงร้อยไว้ให้

นักท่องเท่ียวจับตลอดแนวตอนด าน้า ทีเ่ป็นไฮไลท์ก็คือ “ปะการงัเจ็ดส”ี กองหินใต้น้า บรเิวณรอ่ง

น้าจาบัง จะเป็นแหล่งปะการงัอ่อน ดอกไม้ทะเลภายใต้ผืนน้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยปะการงัอ่อนสี

ชมพู สีม่วง สีแดงมากมาย มีฟองน้าครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะล ดาวขนนก และฝูงปลาที่มีสีสัน

สวยงาม ระดับน้าลึกราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การด าน้าต้ืนและสามารถด าน้าลึกได้อีกด้วย 

ในช่วงปิดฤดูการท่องเท่ียวปะการังเจ็ดสีจะพักฟื้ นตัว ก่อนฤดูเปิดการท่องเท่ียวจึงท าให้ยังคงมี

ความสวยงาม ให้นักท่องเท่ียวมาชมความสวยงามทุกปี 

 

วันทีส่อง สตูล • รอ่งน้าจาบัง • เกาะหินงาม • เกาะยาง • เกาะอาดังราวี          

                    (เช้า/กลางวัน/อิสระ) 
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จากน้ัน เกาะหินงาม เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีด า แต่เม่ือเข้าไปใกล้จะพบว่าเกาะน้ีไม่มี

หาดทราย หากแต่ว่าหาดสีด าน้ันคือก้อนหินท่ีปรากฏไปท่ัวบริเวณ นับเป็นความมหัศจรรย์ท่ี

ธรรมชาติสรรค์สร้างข้ึนมา หินท่ีเกาะหินงามเป็นหินกลมมน สีเทาด า ยามถูกน้าจะด าแวววาว  
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จากน้ัน ต่อกันท่ี เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซ่ึงมีชายหาดท่ียาวและสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัว

เกาะ ส่วนทางด้านทิศใต้ซ่ึงเป็นจุดด าน้าต้ืนดูปะการังน้ันก็มีหาดทรายขนาดเล็กชายหาด ท่ีเป็น

ไฮไลท์ก็คือ ปะการังผักกาดหอม (บางคนก็เรียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง” 

หรือ “ปะการังกะหล่าปลี) , ปะการังเขากวางพุ่ม , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการังรูปโต๊ะ  
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กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box ) 

จากน้ัน เกาะอาดังราวี เป็นท่ีต้ังของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พื้นท่ีบางส่วนใหญ่จะเป็นหาด

ทรายขาวละเอียด เหมาะกับการด าน้าต้ืน จะมีพื้นท่ีราบแค่บริเวณเหนือชายหาดเพียงเล็กน้อย

เท่าน้ัน 

    

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลเีป๊ะ 

เย็น        อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน 

ทีพ่ัก  น าท่านเข้าพัก โรงแรมอันดา รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 
 

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พรอ้มกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี ้

12.00 น. เดินทางกลับจากเกาะหลเีป๊ะ กลับสู่ท่าเรอืปากบารา  

  เดินทางถึงท่าเรือปากบารา น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 

กลางวัน    บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน น าท่านแวะซ้ือของฝาก ณ  ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่ีได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึก ปลา

เค็ม กะปิขนมน าเข้า ผลไม้อบแห้ง อาหารแห้ง ถ่ัว ธัญพืช อาหารกระป๋อง ชา กาแฟ เป็นต้น 

วันทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ • ท่าเรอืปากบารา • ตลาดกิมหยง • สนามบินหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง 

 (เช้า/กลางวัน/-) 
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ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  

20.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD 507/DD509 

21.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

........................................................................................................... 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จ านวน เวลา-ไฟล์ทบิน ราคาปกติต่อ

ท่าน 
พักเดีย่ว 

10-12 ก.พ.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 10,999 2,500 

17-19 ก.พ.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 10,999 2,500 

24-26 ก.พ.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 11,999 2,500 

03-05 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 12,999 2,500 

10-12 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 11,999 2,500 

17-19 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 11,999 2,500 

24-26 ม.ีค.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 05.50 - 07.15 
DD507 20.10 - 21.35 12,999 2,500 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 12,999 2,500 

05-07 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 11,999 2,500 

07-09 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 12,999 2,500 

12-14 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 14,999 2,500 

13-15 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 14,999 2,500 

14-16 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 14,999 2,500 

15-17 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 13,999 2,500 

21-23 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 12,999 2,500 
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28-30 เม.ย.66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 11,999 2,500 

 
** การนัตต้ัีงแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหัีวหน้าทัวร ์** 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 ต๋ัวเครื่องบนิชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เปน็ราคาต๋ัวพิเศษไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรอืเล่ือนวันเดินทางได้ หาก

ลกูค้ามคีวามประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรอือยูต่่อไมก่ลับพร้อมกรุ๊ป ลกูค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัวเครื่องบนิใหมเ่ท่านั้น 

 น้าหนกักระเปา๋โหลดใต้ท้องเครื่องไมเ่กิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไมเ่กิน 7 กก.  

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักหอ้งละ 2 ท่าน)  กรณพีัก 3 ท่านจะเปน็ท่ีนอนเสริม 

 เรือเรว็รับสง่ทา่เรือปากบาราพรอ้มแพ็คเก็จด าน้าชมปะการงั 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ์ในการสลับมื้อหรอืเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

ประกันอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง ไม่

รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถ่ิน , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซนีปอ้งกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามดัจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณยีกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามดัจ าต๋ัวเครื่องบนิ ,  

          รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ,  

          ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  

           ค่ามดัจ าต๋ัวเครื่องบนิ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมท่ีพัก  

          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ 

 ในกรณชี าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

เงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใด ๆท้ังสิน้   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณเีจ็บปว่ย :  

 กรณเีจ็บปว่ย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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รายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สาย

การบนิยกเลิกบนิหรือเปล่ียนแปลงเวลาบนิและเท่ียวบนิ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบติัทางธรรมชาติ (ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


