
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – ทา่เรอืปากบารา – หลเีป๊ะ – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะ

รุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – หาดซนัเซ็ท – ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ 

 

05.00 พรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่อ่ยใหก้ารตอนรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
07.00 เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ ไทย เวยีตเจ็ท แอร ์(VIETJET AIR) เทีย่ยบนิที ่VZ320 

08.25 ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่ยรอใหก้ารตอนรับทา่น หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา 

 
11.30 เดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา ลงเรอืเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป ทา่เรอืปากบาราเป็นทา่เรอืขา้มฟากทีส่ าคญัแห่งหนึง่

ในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นทา่เรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหยัดสตูล และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกาะต่างๆ รยมถงึเกาะตะรุ
เตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือทีถู่กใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่ยงของ

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ยทีม่เีรอืขา้มฟากยิง่ตลอดทัง้ปี (เยลาอาจมกีารเปลีย่นเปลีย่น) 

 
เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (1) 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหยา่งเกาะอาดังและเกาะราย ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีายนยล เหมอืนสไีขต่ัด

กับน ้าทะเลสเีขยียใสสะอาด มเีอกสกัษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคียาม
เชือ่กันยา่ หากชายหญงิคูใ่ดทีไ่ดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ตง่งานกันอกีดย้ย อสิระใหท้า่นหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้ยลา

พอสมคยร 

 
  

 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเย ิง้ชายหาด
สยยงาม ทรายสขีายนยลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่ยยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถา่ยรูปบรเิยณรอบๆ 

 
 

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
 

ทีพ่กั BUNDHAYA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 



 

  

วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – ด าน า้เกาะหนิงาม – รอ่งน า้จาบงั – เกาะยาง – เกาะราว ี– อา่วเรอืใบ (เกาะอาดงั) – เกาะหลเีป๊ะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดย้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนยหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และเกดิการกัด
เซาะตามกาลเยลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตดักับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้ยามสยยงามเป็นอยา่งยิง่ และน าทา่น ด า

น า้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม  หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืปากบารา 

 

 
 

 

ร่องน า้จาบงั แนยแท่งหิน 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดย้ยปะการังอ่อนหลากส ีและดายทะเลมากมาย โดยปกตกิารชม
ปะการังออ่น ตอ้งใชย้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แตส่ าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังออ่นหลาก

สแีลย้ ร่องน ้าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เชน่ ปะการังเขากยาง, ปะการังสมอง, ปะการังดายใหญ่, 
ปะการังถย้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์นูสม้ขาย, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, 

ปลาสลดิหนิ, ปลาดายสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
 



 

  

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (3) 

 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนยิมในการด าน ้าทีไ่ม่คยรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรอืปะการังเกล็ดน ้าแข็ง เป็น
ปะการังทีม่ลีกัษณะเป็นแผน่หนิปนูซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มลีกัษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแหง่นี ้

 
 

 
 

 

 
 



 

  

เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่คียามอดุมสมบูรณ์ไปดย้ยป่าไม ้และนกนานาชนดิ มชีายหาดสขีาย ทรายละเอยีด สามารถเลน่
น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดย้ย ไม่ไกลจากเกาะราย ียังเป็นทีต่ัง้ของ อสิระทา่นถ่ายรูป 

และเกาะรายนีี้ทา่นสามารถเลน่น ้าได ้(ขอ้คยรระยัง : ทีเ่กาะรายมีลีงิอาศยัอยูบ่นเกาะคยรระมัดระยังในการยางทรัพยส์นิของ

ทา่น) 
 

ชม อ่าวเรอืใบ ทีเ่กาะอาดัง อ่ายทีม่ชีายหาดกยา้งขยาง และเป็นจุดชมปะการังน ้าตืน้ และปลาสยยงามหลากหลายชนิด 

อาทเิชน่ ปลาการต์นู, ดายทะเล, ปลาสลดิหนิ เป็นตน้ 

 

 
 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร (4) 
 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยยขึน้อยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยน ทัง้นี้ทางบรษัิทจะ
ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั และทางบรขิอสงยนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยสย่นหนึง่สย่นใดกรณีทีไ่ม่สามารถรอ่ง

เรอืได ้ 

 
ทีพ่กั  BUNDHAYA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปปากบารา View Point – หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

เช็คเอาทจ์ากโรงแรม น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จ.สตูล หลังจากนัน้น าทา่น

เช็คอนิที ่ถา่ยรูปปากบารา View Point ถอืเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนงึของทีบ่รเิยณปากบารา ใหท้า่นไดเ้ช็คอนิกับรูปปั้น
ปลาทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ ์และชมยยิทะเลของจังหยดัสตลู กอ่นจะน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงหาดใหญ ่

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 

 



 

  

 น าทา่นซือ้ของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่บนอาคาร
สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็ม

ยา่ "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีายจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแตเ่ดมิ 

 
18.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่ยบนิที ่VZ327  

20.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสยสัดิภ์าพ .... พรอ้มคยามประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 06 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

06 – 08 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

11 – 13 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

18 – 20 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 2564 15,999 2,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2564 15,999 2,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2564 15,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 15,999 2,000 

 
*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2564* 

** ไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท ากรุป๊สว่นตวัได ้** 
 

 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ *  
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 



 

  

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่

ก าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่ยมทปิคนขบัรถ) 

 คา่ตัย๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและคยามเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่ยคอยบรกิาร และ อ านยยคยามสะดยกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหยา่งเดนิทาง ยงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสย่นตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รยมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุยใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ

อบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุยสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท / 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดย้ยสายการบนิอืน่ทีไ่ม่ไดร้ยมคา่สมัภาระ) 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ย ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเด ินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รยมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ย่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืยา่นักทอ่งเทีย่ยสละสทิธกิารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในยนัเยลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ ยนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยยหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยยหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้



 

  

2.1 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางมากกยา่ 30 ยัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทยัรเ์ต็มจ านยน หรอืหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่
วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนยันเดนิทางมากกย่า 15 ยัน คนืเงนิค่าทัยร์ 50% และหรือหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจริง อาท ิค่าจองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ย คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิ
ได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทางนอ้ยกยา่ 15 ยนั ไมค่นืเงนิคา่ทยัรท์ีช่ าระแลย้ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทยัรน์ีส้ าหรับผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเท่านัน้ 

2. ทัยร์นี้เป็นทัยร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไยใ้นรายการไม่ย่าบางส่ยนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมย่า่บางสย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่คยามเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ อุบัตเิหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหยัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่ยทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคียามพรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไขของจังหยดันัน้ๆ 
 

 

 


