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VWLPE3D หาดใหญ่ หลเีป๊ะ 3 วนั 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา จังหวดั สตูล – น่ังเรือ SPEED  BOAT สู่เกาะหลเีป๊ะ - 

พกับนเกาะ 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระก่อน

การเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD70 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้   

 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อาํเภอละงู จ.สตูล (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)  
แนะนําส่ิงท่ีต้องเตรียมสําหรับทริปนี ้!! สําหรับการเดนิทางในวนัแรกรบกวนแยกกระเป๋าสัมภาระใบเลก็ 1 ใบ แยก

จากกระเป๋าใบใหญ่ สําหรับการท่องเท่ียวบนเกาะหลเีป๊ะ 2 วนั 1 คืน แนะนําให้ท่านเตรียม ของใช้ส่วนตัว ผ้าขนหนู ,

กล้องถ่ายรูป , ครีมกนัแดด , กล้องถ่ายรูป , ส่ิงของเคร่ืองใช้เท่าท่ีจําเป็น การแต่งตัวควรแบบคล่องตวั เหมาะสําหรับ

เท่ียวทะเล รองเท้าท่ีกระชับ รองเท้าแตะ กางเกงขาส้ัน ชุดว่ายนํา้ และชุดสําหรับผลดัเปลีย่นหลงัจากดาํนํา้ ในวนัท่ี 2 

ของการเดนิทาง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

 หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านลงเรือ  SPEED  BOAT สู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลางทะเลอยูใ่นเขตจงัหวดัสตูล อยูท่างตอน

ใตข้องเกาะอาดงั มีเวิ้งอ่าวท่ีสวยงาม ชายหาดสีขาวทรายละเอียด ทอ้งทะเลสะอาด นํ้ าใส ปะการังอนัสมบูรณ์ มีวิว

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จนได้รับฉายาว่า มลัดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ มีชายหาดท่ีสําคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แก่ หาด

พทัยา  หาดซันไรท์  หาดคาร์มา และ หาดซันเซ็ท  

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม บุหงา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  ** อสิระพกัผ่อน เดนิเล่นชายหาด เล่นนํา้ หรือทํา

กจิกรรมของทางรีสอร์ทท่ีจัดไว้เพ่ือนักท่องเท่ียวตามอธัยาศัย ** 
 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย   แนะนํา!!  ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ะเปิด 

18.00-24.00 น.ของทุกวนั แหล่งรวมนกัท่องเท่ียว ร้านเส้ือผา้ บาร์ มีร้านอาหารให้เลือกกินหลากหลายแบบ อาหาร

ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ต ์ส้มตาํ ซีฟู๊ ด ของหวาน ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายทริปดาํนํ้ า ร้านขายของท่ีระลึก เช่น กระเป๋า ผา้

ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยงัมีร้านสะดวกซ้ืออีกดว้ย.  

ขอเรียนแจ้งให้ทราบ ห้องพกับนเกาะหลีเป๊ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง 

สาํหรับพกั 2 ท่าน) หากตอ้งการเป็นหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับ

เป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึง

โรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั 

สําหรับท่านท่ีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน โปรดเช็คอกีคร้ังก่อนทําการจอง 
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วนัท่ีสอง ดาํนํา้โซนใน – น่ังเรือกลบัสู่ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านลงเรือ ดาํนํา้ชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล   

 
ร่องนํา้จาบัง แหล่งปะการังอ่อน ดอกไมท้ะเล และฝงูปลาท่ีมีสีสนัสวยงาม ชมความสวยงามของ “ปะการังเจด็สี” ซ่ึง

เป็นไฮไลทข์องบริเวณร่องนํ้าจาบงัแห่งน้ี  เกาะหินงาม ชมความสวยงามของหินบริเวณชายหาด หินลกัษณะกลม

มนจาํนวนมหาศาล เม่ือเปียกนํ้าจะเปล่งประกายมนัวาวสวยงามสะดุดตา (ทางอุทยานฯมีประกาศหา้มนาํหินมาเรียง

ซอ้น เน่ืองจากจะทาํใหหิ้นตกลงมาแตกเสียหาย)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  แบบกล่อง  (SET BOX) 

เกาะราวี เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่หรือเรียกไดว้า่เป็นคู่แฝดของเกาะอาดงั มีแหล่งนํ้าหลายแห่งบริเวณรอบเกาะ และยงั

พบสตัวป่์าไดห้ลายชนิดบนเกาะราว ีหาดทรายขาวบริสุทธ์ิทอดตวัเป็นแนวโคง้ยาวหลายร้อยเมตรและท่ีสาํคญัเป็นจุด

ท่ีเหมาะสําหรับการพกัผ่อนไดรั้บความนิยม และท่ีสําคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ลย เป็นจุดดาํนํ้ า ท่ีมีปะการังท่ีสวยงามเลย

ทีเดียว เกาะยาง เป็นเกาะเล็ก ๆ อยูไ่ม่ไกลจากเกาะอาดงั นํ้ าทะเลใสและมีแหล่งปะการังแขง็ท่ีสวยงาม เช่น ปะการัง

เขากวาง ปะการังผกักาด ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาดท่ีมีทรายละเอียด เกาะอาดัง  เป็นเกาะท่ีมีความใหญ่เป็น

อนัดบัท่ีสองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะน้ีมีหาดทรายละเอียดสวยงาม  ในนํ้าเตม็ไปดว้ยปะการังโขดและปะการังชนิด

อ่ืน ๆ รวมถึงสัตวท์ะเลต่าง ๆ ท่ีอาศยัตามแนวปะการัง เช่น ดาวทะเล, เม่นทะเล, ปลาสลิดหิน, ปลาข้ีตงัเบ็ด, ปลา

นกแก้ว  ให้ท่านได้อิสระดํานํ้าเล่นชมปะการัง สัตว์ทะเลต่าง ๆ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติเล่นนํ้าทะเลใส

บริสุทธ์ิ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร  (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ดาํนํ้ า สน็อกเก้ิล SNORKEL ค่าใชจ่้าย

ท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามดัจาํอุปกรณ์อีก 1,000 บาท)   (จุดดํานํ้าโปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสมของสภาพอากาศและประกาศจากทางอุทยานเป็นผู้กําหนด เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ หาก
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สภาพอากาศไม่เอ้ือต่อการดํานํ้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีเน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา

จ่ายกบัตัวแทนแล้วท้ังส้ิน) 

 

 
   

หลงัจากดาํนํา้นําท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของทะเลอนัดามนั .... 

เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา รถรอรับนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองหาดใหญ่ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

  นําท่านเข้าสู่ท่ี นิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม วดัมหัตตมังคลาราม – วดัพระมหาเจดย์ีไตรภพไตรมงคล – ตลาดกมิหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกวดัหน่ึงของอาํเภอหาดใหญ่ หน่ึงใน

สถานท่ีเท่ียวชมวดัท่ีสวย  มีส่ิงสาํคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ช่ือ พระพุทธหตัถมงคล ท่ีวา่กนัวา่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นิยมมากราบไหว ้
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จากน้ัน นําทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลัง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์  โดยองคพ์ระเจดียมี์ความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลสทั้งหมด 

เรียกไดว้่าเป็น เจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างข้ึนเพื่อนอ้มถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติั 60 ปี อีกทั้งยงั

สร้างเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธ

ประวติัและพทุธจริยวตัรสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง แหล่งสินคา้มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเค้ียว 

เคร่ืองสําอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
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ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด  

เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง อสิระม้ือเยน็ตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

 
 
 

21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD77 

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

 

หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์
,หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ. 

 

 

 

อตัราค่าบริการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

วนัเดนิทาง  ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 

พฤษภาคม : 16-18 / 23-25  8,989 +3,000 

พฤษภาคม : 02-04 (วนัหยุดชดเชยแรงงาน,วนัฉัตรมงคล) /  

09-11 (วนัพืชมงคล) 
9,999 +3,000 

 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   ชําระได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมนํ้าหนกั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

หอ้งพกับนเกาะหลีเป๊ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง สาํหรับพกั 2 ท่าน) หากตอ้งการเป็น

ห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 

แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั สําหรับท่านท่ีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน โปรดเช็คอกีคร้ังก่อนทําการจอง 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  

 กรณผู้ีเดนิทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิม่ 1,000 บาท 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามท่ีบริษทั

กาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 

30 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์

เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระเงินมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 

2. กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จาํนวน) 
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3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืน ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทาํการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาลํา กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้

เดนิทางแทนได้ ดงันี ้

1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสําเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดนิทาง 7 วันทําการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุด) สามารถเปลีย่นผู้เดินทาง

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ

เปลีย่นผู้เดนิทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดนิทาง 3 วนัก่อนการเดนิทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดนิทางได้ทุกกรณ ี

**เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดท้ังส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน

แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 


