
 

 



 

 

 

 

 

03.00 น. พร้อมกันที� สนามบินดอนเมือง อาคาร
เจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ด้วยเที�ยวบิน
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่
เดินทางสู่ท่าเรอืปากบารา

จากนั*น นําท่านรบัประทานอาหารเช้าแบบติ.มซํา
ความอร่อยเป"นแข่ง คําเล็ก ๆ พอดีคํา มีให้เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป"นมื(อเช้า ใครมา
หาดใหญ่แล้วไม่แวะลองก็เหมือนมาไม่ถึง

 

 
11.00 น. เดินทางถึงท่าเรอืปากบารา

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
12.00 น. นําท่านแวะชมเกาะแห่งตํานาน

มิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 
ประกาศให้เป"นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
มงคล 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง 
จากนั*น เดินทางกันต่อที�เกาะไข่ 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
เกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาติ
อย่างซุ้มประตูหินอันเป"นสัญลักษณ์
ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
ทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสีขาว
นวลและละเอียด น:าทะเลใสสีมรกต
เห็นผืนทรายใต้น:าได้ชัดเจน เหมาะ

วันแรก สนามบินดอนเมือง • 
เกาะหลเีป5ะ • มัลดฟีส์เมืองไทย 

สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั*น 4 เคาน์เตอรส์ายการนกแอร ์ประตู 
เจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ด้วยเที�ยวบินDD500(ไม่มีรวมอาหาร
ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั.วโมง 25นาท)ี 

หาดใหญ่รบักระเป;าเรยีบรอ้ยแล้ว นําท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี
เดินทางสู่ท่าเรอืปากบารา(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั.วโมง 

รบัประทานอาหารเช้าแบบติ.มซําอาหารเช้าเลิศรสของชาวหาดใหญ่ จ
คําเล็ก ๆ พอดีคํา มีให้เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป"นมื(อเช้า ใครมา

หาดใหญ่แล้วไม่แวะลองก็เหมือนมาไม่ถึง 

ท่าเรอืปากบาราออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป=
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั.วโมง 30 นาท ี) 

กาะแห่งตํานานคุกกลางทะลเคยเป"นทัณฑสถานกักกันนักโทษตั(งแต่เดือน
เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 4,000 คน ต่อมาในปA พ

ยานแห่งชาติตะรุเตา เพื�อสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา

บรกิารอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box ) 
กาะไข่ เกาะเล็กๆ ใน

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เสน่ห์ของ
เกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรมธรรมชาติ
อย่างซุ้มประตูหินอันเป"นสัญลักษณ์
ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ทางด้าน
ทิศตะวันตกของเกาะมีหาดทรายสีขาว
นวลและละเอียด น:าทะเลใสสีมรกต
เห็นผืนทรายใต้น:าได้ชัดเจน เหมาะ

• สนามบินหาดใหญ่ • ท่าเรอืปากบารา•หมู่เกาะตะรุเตา
มัลดฟีส์เมืองไทย •ถนนคนเดิน  � (ติ.มซํา/กลางวัน

เคาน์เตอรส์ายการนกแอร ์ประตู 13โดยมี

อาหารบนเครื�องขาไป-กลับ) 

 

รบักระเป;าเรยีบรอ้ยแล้ว นําท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพ ี
ชั.วโมง 30 นาท ี) 

อาหารเช้าเลิศรสของชาวหาดใหญ่ จ. สงขลา เสิร์ฟ
คําเล็ก ๆ พอดีคํา มีให้เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป"นมื(อเช้า ใครมา

ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป=ะ โดยเรือสปAดโบท  

เคยเป"นทัณฑสถานกักกันนักโทษตั(งแต่เดือน
คน ต่อมาในปA พ.ศ.2516 ได้มีการ

จ้าพ่อตะรุเตาอันศักดิGสิทธิGเพื�อเป"นสิริ

หมู่เกาะตะรุเตา• เกาะไข่ 
กลางวัน/เย็น ) 



 

สําหรับการเล่นน:าและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะที�ยังคงความเป"นธรรมชาติกลางทะเล
อันดามัน 

จากนั*น มุ่งหน้าสู่เกาะหลเีป5ะที�ถูกขนานนามว่า มัลดีฟส์เมืองไทยถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าเกาะหลีเป=ะ
มีลักษณะเหมือนกับบูมเมอแรง เกาะหลีเป=ะมีชายหาด ที�มีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝI� งตะวันออก ที�
เป"นที�ตั(งของชุมชนชาวเล ชาวพื(นเมืองเดิม เป"นกลุ่มอูรักลาโว้ย ซึ�งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายประกอบ
อาชีพประมง สําหรับผู้ที�ชื�นชอบเรียนรู้ความเป"นอยู่ของวิถีชีวิตชาวพื(นเมือง มาเกาะหลีเป"ะ ก็จะ
ได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวพื(นเมืองบนเกาะ และ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชาวเกาะ
ได้ด้วย 

 
 

14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เย็น �รบัประทานอาหารเย็นที.รสีอรท์ เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นนGาได้ตามอัธยาศยั 

รา้นขายของที.ระลึกที.ถนนคนเดิน และพักผ่อนตามอัธยาศยั 
คJา เดินทางสู่ถนนคนเดิน walking Streetสุดฮิตที�สุดในเกาะหลีเป=ะ ทางเดินเป"นถนนคอนกรีตทอด

ยาวจากด้านหน้าเกาะไปถึงด้านหลังของเกาะหลีเป=ะในเส้นทางจะมีร้านอาหาร บาร์ ร้านยา ร้าน
สะดวกซื(อ สปา และที�พักอีกมากมาย มีร้านขายของที�ะลึกที�มีความเป"นสไตล์เฉพาะของหลีเป=ะ
ด้วย 

ที.พัก  นําท่านเข้าพัก โรงแรมอันดา รสีอรท์หรอืเทยีบเท่า 
(โรงแรมที.ระบุในรายการทัวรเ์ปTนเพยีงโรงแรมที.นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงแต่โรงแรมที.เข้าพักจะเปTน
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

 
 

07.00น.  �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที.พัก 
จากนั*น  นําทุกท่านขึ(นเรือเร็วSpeed Boat ดําน:าตามโปรแกรมบริการอุปกรณ์ดําน:า อาทิ ชูชีพ แว่นดําน:า 

ฯลฯ 
เดินทางสู่ ร่องนGาจาบังเป"นจุดดําน:าที�กระแสน:าค่อนข้างไหลแรง แต่มีเชือกล้อมรอบและเรียงร้อยไว้ให้

นักท่องเที�ยวจับตลอดแนวตอนดําน:าที.เปTนไฮไลท์ก็คือ “ปะการังเจ็ดสี” กองหินใต้นGา บริเวณ
รอ่งนGาจาบัง จะเปTนแหล่งปะการงัอ่อนดอกไม้ทะเลภายใต้ผืนนGาที.ถูกปกคลุมไปด้วยปะการัง
อ่อนสชีมพู สม่ีวง สแีดงมากมาย มฟีองนGาครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะล ดาวขนนก และฝูงปลาที.
มสีสัีนสวยงามระดับน:าลึกราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การดําน:าตื(นและสามารถดําน:าลึกได้อีก 

 

วันที.สอง สตูล • รอ่งนGาจาบัง • เกาะหินงาม• เกาะยาง • เกาะอาดังราวี    
          � (เช้า/กลางวัน/อิสระ) 



 

 
  ด้วย ในช่วงปWดฤดูการท่องเที�ยวปะการังเจ็ดสีจะพักฟY( นตัว ก่อนฤดูเปWดการท่องเที�ยวจึงทําให้

ยังคงมีความสวยงาม ให้นักท่องเที�ยวมาชมความสวยงามทุกปA 

 
 

จากนั*น เกาะหินงามเป"นเกาะเล็กๆ ที�ดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีดํา แต่เมื�อเข้าไปใกล้จะพบว่าเกาะนี(ไม่มี
หาดทราย หากแต่ว่าหาดสีดํานั(นคือก้อนหินที�ปรากฏไปทั�วบริเวณ นับเป"นความมหัศจรรย์ที�
ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ(นมา หินที�เกาะหินงามเป"นหินกลมมน สีเทาดํา ยามถูกน:าจะดําแวววาว 

 
 

จากนั*น ต่อกันที� เกาะยางเป"นเกาะขนาดเล็กซึ�งมีชายหาดที�ยาวและสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัว
เกาะ ส่วนทางด้านทิศใต้ซึ�งเป"นจุดดําน:าตื(นดูปะการังนั(นก็มีหาดทรายขนาดเล็กชายหาดที�เป"น
ไฮไลท์ก็คือ ปะการังผักกาดหอม (บางคนก็เรียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ด
น:าแข็ง” หรือ “ปะการังกะหล]าปลี) , ปะการังเขากวางพุ่ม , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการัง
รูปโต๊ะ 

 

 
กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box ) 
จากนั*น เกาะอาดังราวีเป"นที�ตั(งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พื(นที�บางส่วนใหญ่จะเป"นหาด

ทรายขาวละเอียด เหมาะกับการดําน:าตื(น จะมีพื(นที�ราบแค่บริเวณเหนือชายหาดเพียงเล็กน้อย
เท่านั(น 

 

 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลเีป5ะ 

เย็น        �อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน 
ที.พัก  นําท่านเข้าพัก โรงแรมอันดา รสีอรท์หรอืเทยีบเท่า 

(โรงแรมที.ระบุในรายการทัวรเ์ปTนเพยีงโรงแรมที.นําเสนอเบื*องต้นเท่านั*น ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงแต่โรงแรมที.เข้าพักจะเปTน
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 

 
 

07.00น. �บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พรอ้มกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี* 
12.00 น. เดินทางกลับจากเกาะหลเีป5ะ กลับสู่ท่าเรอืปากบารา 
  เดินทางถึงท่าเรือปากบารา นําท่านเปลี�ยนการเดินทางเป"นรถตู้ปรับอากาศ 
กลางวัน  � บรกิารอาหารกลางวันณ รา้นอาหาร 
จากนั*น นําท่านแวะซื(อของฝาก ณ  ตลาดกิมหยงเป"นตลาดขายของฝากขนาดใหญ่และเป"นแหล่งที�ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที�ยวมีสินค้าให้เลือกมากมายอาทิ อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึก ปลา
เค็ม กะปWขนมนําเข้า ผลไม้อบแห้ง อาหารแห้ง ถั�ว ธัญพืช อาหารกระป_อง ชา กาแฟ เป"นต้น 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  

20.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอรเ์ที.ยวบินที. DD507/DD509 
21.35น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

อัตราค่าบรกิารและเงื.อนไขรายการท่องเที.ยว 
 

วันเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จํานวน เวลา-ไฟล์ทบิน ราคาปกติต่อ

ท่าน 
พักเดี.ยว 

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

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

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

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

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

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

21-23 เม.ย.66 รถตู้ 8ที.นั.ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 12,999 2,500 

28-30 เม.ย.66 รถตู้ 8ที.นั.ง 16+1 DD500 06.00 - 07.25 
DD509 20.50 – 22.15 11,999 2,500 

 
** การนัตตัี*งแต่ 8 ท่านขึ*นไปออกเดินทางมหัีวหน้าทัวร ์** 

กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธิcเลื.อนวันเดินทาง 
 
 

วันที.สาม เกาะหลเีป5ะ • ท่าเรอืปากบารา • ตลาดกิมหยง • สนามบินหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง 
� (เช้า/กลางวัน/-) 



 

อัตราค่าบรกิารรวม 
�ต̀ัวเครื�องบนิชั(นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป"นราคาต̀ัวพิเศษไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงหรอืเลื�อนวันเดินทางได้ หาก
ลกูค้ามคีวามประสงค์ที�จะเลื�อนวันเดินทางหรอือยูต่่อไมก่ลับพร้อมกรุ๊ป ลกูค้าจะต้องทําการซื(อต̀ัวเครื�องบนิใหม่
เท่านั(น 
�น:าหนักกระเป_าโหลดใต้ท้องเครื�องไมเ่กิน 20 กก. ถือขึ(นเครื�องไมเ่กิน 7 กก. 
�โรงแรมที�พัก2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  กรณพัีก 3 ท่านจะเป"นที�นอนเสริม 
�เรอืเร็วรับสง่ท่าเรือปากบาราพร้อมแพ็คเก็จดําน:าชมปะการงั 
�อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิGในการสลับมื(อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
�ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
�ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
�ค่าหัวหน้าทัวร์นาํเที�ยวตามรายการ 
�ประกันอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป"นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื.อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที.ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
�ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที�

ไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
�ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั(งที�เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

�ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

�ค่าทิปมัคคุเทศก์ , ไกด์ท้องถิ�น , คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 
**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ�มได้ตามสินน:าใจและความพึงพอใจของทุก
ท่าน 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าวทั(งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เงื.อนไขการสํารองที.นั.งและการยกเลิกทัวร ์
 
เอกสารที�ใช้ประกอบการเดินทาง  

• สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซนีปgองกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาํระค่ามดัจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 
กรณยีกเลิก : 

• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ(น อาทิ ค่ามดัจําต̀ัวเครื�องบนิ ,  
        รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที�พัก ,ค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว ,  
        ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ(นจริง 
อาทิ             ค่ามดัจําต̀ัวเครื�องบนิ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที�พัก  
          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว , ค่าบริการ 

• ในกรณชีาํระค่าทัวรเ์ต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิGเก็บ
เงินค่าทัวร์ทั(งหมดโดยไมม่เีงื�อนไขใด ๆทั(งสิ(น 

เงื�อนไขการยกเลิกทัวร์เป"นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื.อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิcเก็บค่าทัวรทั์*งหมด โดยไม่มเีงื.อนไขใด ๆ ทั*งสิ*น 

กรณเีจ็บปmวย : 
• กรณเีจ็บปmวย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั(งนี(ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที�ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้
ตามความเป"นจริง 

• ในกรณเีจ็บปmวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการคืนเงินทกุกรณ ี
เงื�อนไขอื�น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการเก็บค่าใช้จ่ายทั(งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึ(นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดเพิ.มเติม 
� บริษัทฯมสีทิธิGในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  
� พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชนข์อง

ผู้เดินทางเป"นสาํคัญ 
� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สาย

การบนิยกเลิกบนิหรือเปลี�ยนแปลงเวลาบนิและเที�ยวบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบติัทางธรรมชาติ (ซึ�งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี(ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ�งไมไ่ด้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี(ในกรณทีี�เกิดเหตุสดุวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมื(อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป"นการชาํระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื.อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื.อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


