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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัตรงั  
 

2  ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา- เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่- เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล 
ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ      
ทีพ่กัหลเีป๊ะ                                                       อาหารเชา้(ติม่ซ ำ) / เทีย่ง (แบบกลอ่ง) /เย็น  

3 เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  
เกำะหนิงำม,รอ่งน ้ำจำบงั, เกำะรำว ีหำดทรำยขำว,เกำะยำง, เกำะอำดงั                       
ทีพ่กัหลเีป๊ะ                                                       อาหารเชา้/ เทีย่ง (แบบกลอ่ง) /--- 

4 เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา - ซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ             
                                                                     อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                   

 
หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  



 
 
 
 
 
                             

สอบถามราคา และวนัทีเ่ดนิทางไดท้ีไ่ลนน์ีค้รบั 
@teawsanooktour 

 

 

 

รบัสว่นลดทางไลนน์ะครบั 
 

 

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 

 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมำย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับและ

อ ำนวยควำมใหท้กุทำ่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอล ์น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัตรงั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 11 

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทำ่นพักผอ่นบนรถตำมอธัยำศัย 
 

วนัทีส่อง        ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่-เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล -  

                     ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ                              อาหารเชา้(ติม่ซ ำ) / เทีย่ง(แบบกลอ่ง) /เย็น                         

 

เชา้ เดนิทำงถงึ จ.ตรงั ใหท้ำ่นท ำภำรกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

  รบัประทานอาหารเชา้  ณ เมอืงตรงั (มือ้ที ่1) เมนตู ิม่ซ า 

 หลังอำหำรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

11.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลำอันสมควรน ำ

คณะลงเรอืสปีดโบท้ เพือ่เดนิทำงไปยงัจดุแรก ณ เกาะตะรเุตา 

  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (แบบกลอ่ง) (มือ้ที ่2) 

 แวะเกาะตะรุเตา เป็นเกำะใหญ่ที่สุดในอุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ ซึง่

ประกอบดว้ยเกำะนอ้ยใหญจ่ ำนวน 51 เกำะ ตัง้อยูใ่นทะเลอนัดำมัน ดำ้นใตข้องเขตอทุยำนแห่งชำตติะรุ

เตำ หำ่งจำกเกำะลังกำวขีองมำเลเซยีเพยีง 4.8 กโิลเมตร น ำท่ำนนมัสกำรศำลเจำ้พ่อตะรุเตำและเยีย่ม

ชมศนูยน์ทิรรศกำรแห่งชำตติะรุเตำ พรอ้มเก็บภำพบรรยำกำศบรเิวณอำ่วพันเตมะละกำ จำกนัน้เดนิทำง

ไปยัง เกาะไข่ เป็นเกำะขนำดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทำงเดนิเรือระหว่ำงเกำะตะรุเตำและเกำะหลีเป๊ะ มี

เอกลักษณ์ทำงธรรมชำตทิี่สวยงำม คือมีซุม้ประตูหนิธรรมชำตซิ ึง่เป็นสัญลักษณ์ของกำรท่องเที่ยว

จังหวัดสตลู วำ่กนัว่ำเมือ่ไปเกำะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูนิจะสมหวังเรือ่งควำมรัก หำกไดล้อดพรอ้มกับคน

รักแลว้จะท ำใหรั้กกนัชัว่นรัินดรซุม่ประตนูีก้ลำยเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดสตลู นอกจำกนีย้งัมชีำยหำดที่

ขำวนวล สะอำด เหมอืนสไีข ่น ้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกำะทีเ่ต่ำทะเลชอบขึน้มำวำงไขเ่สมอและยังมี

ปลำชกุชมุ  

 *หมายเหตสุ าคญั: การแวะเกาะตะรเุตา และ เกาะไข ่ข ึน้อยูก่บัตารางการเดนิเรอื โดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกำะกลำงทะเล ทีข่ ึน้ชือ่ว่ำเป็นทีสุ่ดแห่งควำมสวยงำมของน่ำนน ้ำทะเล

ไทย อยูใ่นกำรควบคุมของอทุยำนแห่งชำตหิมูเ่กำะตะรุเตำ มชีำยหำดบนเกำะทีห่ำดทรำยละเอยีดขำว

นวลเหมอืนแป้ง อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงำม จุดเด่นของเกำะหลีเป๊ะ คือ มหีำดทรำยขำว

สะอำด ตัง้อยู่ทำงดำ้นทศิตะวันออก ซึง่เป็นที่ตัง้ หมู่บำ้นชำวเล ย่ำนชุมชนใหญ่ของเกำะ น าท่าน

เช็คอนิเขา้ทีพ่กั ใหท้่ำนอสิระพักผ่อนทีเ่กำะหลเีป๊ะ เกำะจะมชีำยหำดหลักๆ 3 หำด หำดแรกคอืหำด

พัทยำ เป็นหำดทีเ่รอืทุกล ำจอดรับสง่นักท่องเทีย่ว และมรีสีอรท์ตดิหำดยำวไปจนสดุ หำดซนัเซท็ เป็น

จุดรวมตัวของนักท่องเทีย่ว ทีม่ำรอชมพระอำทติยต์ก และหำดซนัไรส ์ดูพระอำทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่น

ชำยหำด เดนิเทีย่วรอบเกำะตำมอัธยำศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิเทีย่ว ชมหมูบ่า้นชาวเล หรอืท่ำนจะ

อสิระพักผอ่น เดนิเลน่ชำยหำด เดนิเทีย่วรอบเกำะ รอชมพระอำทติยต์กไดต้ำมอธัยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที ่3) 

 หลังอำหำรเย็นใหท้่ำนอสิระเดนิเทีย่วชม ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนน

เล็กๆ บนเกำะสำยส ำคัญเพรำะวำ่บนถนนคนเดนินีจ้ะเต็มไปดว้ยรำ้นอำหำร บำร ์รถเข็นขำยของ รำ้นทัวร ์

รำ้นขำยอปุกรณ์ด ำน ้ำ รำ้นขำยของทีร่ะลกึ นวดสปำเพือ่ผอ่นคลำย อำหำรทะเลสดๆ ป้ิง ยำ่ง ตำมสัง่ฯลฯ 

ตัง้เรยีงรำยกนัอยูต่ลอดสองขำ้งทำง เป็นระยะทำงประมำณเกอืบหนึง่กโิลเมตร 

ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้

 ใหท้รำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณี

 หอ้งพัก 3 ทำ่น TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

วนัทีส่าม       เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  

                    เกำะหนิงำม,รอ่งน ้ำจำบงั, เกำะรำว ีหำดทรำยขำว,เกำะยำง,เกำะอำดัง      

                                                                                               อาหารเชา้ / เทีย่ง(แบบกลอ่ง) /---                       
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่4) 

  ออกเดนิทำงดว้ยเรอืหำงยำว ใหท้ำ่นสมัผัสกบัประสบกำรณ์ ควำมตืน่เตน้ และควำมประทับใจกบักำร ด า

  น า้ดปูะการงั  เดนิทำงสู ่เกาะหนิงาม หำดสดี ำนัน้คอืกอ้นหนิหลำกหลำยกอ้น หลำกหลำยขนำดเต็ม

  ไปทัง้หำด เป็นควำมมหัศจรรยท์ีธ่รรมชำตสิรรคส์รำ้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกำยแวววำว บรรดำหนิหลำก

  หลำยขนำดทีเ่กำะหนิงำมจะเป็นหนิลักษณะกลมมน มสีเีทำด ำ โดยจะมคีวำมวำววับเมือ่ถกูน ้ำทะเล  

  บนเกำะมป้ีำยเตอืนเกีย่วกบัค ำสำปแชง่ของเจำ้พ่อตะรุเตำว่ำ "ผูใ้ดบังอำจเก็บหนิงำมจำกเกำะนี้ไปผูนั้น้



 
 
 
 
 
                             

  จะถงึซึง่ควำมหำยนะนำนำนัปกำร” ดว้ยควำมเชือ่เหลำ่นีถ้อืเป็นมำตรกำรกำรป้องกันทรัพยำกรทำงจติใจ

  ไดเ้ป็นอยำ่งด ีรอ่งน า้จาบงั จดุชมปะการงัทีส่วยทีส่ดุ มปีะการงัหลายหลาย จะปกคลมุดว้ยปะกำรัง

  ออ่นหลำกสเีกำะอยูอ่ยำ่งมำกมำย โดยเกำะอยูต่ัง้แตบ่นยอดกองหนิไลล่งไปจนถงึระดับลกึ จนม อ ง ไ ม่

  เห็น จุดด ำน ้ำของเกำะหลเีป๊ะ ใตน้ ้ำจะมแีท่งหนิอยู่ทัง้หมด 5 ยอด มอียู่ 4 ยอดทีป่กคลุมดว้ยปะกำรัง

  ออ่นหลำกส ีปะกำรังถว้ยสม้ ฟองน ้ำครกขนำดใหญ ่ดอกไมท้ะเลหลำกส ีและอกีหนึง่ยอดจะเต็มไปดว้ย

  ดำวขนนก มฝีูงปลำตัวเล็กตัวนอ้ยแหวกว่ำยหำอำหำร ปกตแิลว้กำรชมปะกำรังออ่นแบบนี้จะตอ้งด ำน ้ำ

  ลกึ แต่ทีน่ี่ปะกำรังอ่อนอยู่ในระดับทีต่ืน้มำก ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมของปะกำรังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของ

  เกำะหลเีป๊ะ  เดนิทำงไป  เกาะราว ี(หาดทรายขาว) ทีม่ชีำยหำดทีน่ ้ำใสทรำยขำว หำดลำดสำมำรถลง

  เล่นน ้ำได ้ และทีห่ำดนี้จะพบหอยมอืเสอืมำกมำยหลำกหลำยส ีมมุถ่ำยรูปยอดนยิมของเกำะรำวจีะเป็น

  ขอนไม ้และ ชงิชำ้ขอนไมท้ีผ่กูไวต้ำมใตต้น้ไมร้มิหำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่งบนเกำะ) (มือ้ที ่5) 

   เดนิทำงสู ่เกาะยาง อยูร่ะหวำ่งเกำะรำวแีละเกำะอำดัง เป็นแหลง่ด ำน ้ำชมปะกำรังและฝูงปลำที่สวยงำม

แหง่หนึง่ของหมูเ่กำะทะเลสตลู ดำ้นหนำ้เกำะยำงมหีำดทรำยทรำยขำวนวล น ้ำทะเลสสีวยงำม ดำ้นทศิ

เหนือสำมำรถมองเห็นเกำะรำวอียู่ทำงดำ้นซำ้ยและเกำะอำดังอยู่ทำงดำ้นขวำ เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของ อทุยำนแหง่ชำตหิมูเ่กำะตะรเุตำ ชมควำมสวยงำมของชำยหำดทรำยขำวละเอยีดเหมำะส ำหรับกำร

ด ำน ้ำตืน้เพือ่ชมมแีนวปะกำรังแข็งอยูร่อบๆเกำะ  

หมายเหตสุ าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นหลกั กปัตนัเรอืจะแจง้ลกุคา้อกีคร ัง้ในวนัเดนิทาง 

  ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตำมอธัยำศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 



 
 
 
 
 
                             

 กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้

 ใหท้รำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณี

 หอ้งพัก 3 ทำ่น TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่ ี ่             เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา - ซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ                

                                                                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                                                                                                 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้กุทำ่นพักผอ่นเดนิเลน่ชำยหำดตำมอธัยำศัย จนถงึเวลำนัดหมำย เตรยีมเกบ็สมัภำระ เดนิทำง

กลับ ทา่เทยีบเรอืปากบารา (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

11.30 น.  ถงึทา่เรอืปากบารา น ำสมัภำระขึน้มำเก็บบนรถใหเ้รยีบรอ้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 13 ชั่วโมง) ระหว่ำงทำงแวะใหท้่ำนทำน

อำหำรเย็นตำมอัธยำศัย และซือ้ของฝำก ณ รา้นขายของฝากระหว่ำงทำง เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดย

สวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

 

สอบถามราคา และวนัทีเ่ดนิทางไดท้ีไ่ลนน์ีค้รบั 
@teawsanooktour 

 
 

 

รบัสว่นลดทางไลนน์ะครบั 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 

 ฉีดพน่ฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

 โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 

 บรกิำรหนำ้กำกอนำมยั-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบตัรประชำชน ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ 

 คำ่บรกิำรคนขบัรถ และคำ่น ้ำมนั 

 คำ่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทำ่น TRP 

อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท ำไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดที่มกีำรตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ประกนัภยัธรรมชำต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภำพ 

 คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มงัสวรัิต ิและหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ ำทำ่นละ 1,500 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วัน(กำรไมช่ ำระเงนิคำ่



 
 
 
 
 
                             

มดัจ ำ หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจองหรอืยกเลกิกำร

เดนิทำง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

*คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บนิ ภยัธรรมชำต ิกำรเมอืง จลำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย 

กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกบัเทำ่นัน้ 

 รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมนัที่

ไมค่งที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้

 เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละ

สทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


