
 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรอืเฟอรร์ี ่แหลมงอบ – ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เกาะชา้ง – ล่องเรอืกอนโดลา บา้นสลกั

คอก  

 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนับพบ 

 
06.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัตราด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) ** บรกิารอาหารเชา้แบบ BOX SET ** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

 

 ออกเดนิทางไปยัง ทา่เรอืเฟอรร์ีแ่หลมงอบ ใชเ้วลาขา้มเรอืจากแผ่นดนิใหญ่ไปสูเ่กาะชา้งประมาณ 40 นาท ี 

 

 น าท่านสัมผัสวถิธีรรมชาต ิลอ่งเรอืกอนโดลา บา้นสลกัคอก ซึง่เป็นชมุชนการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีม่ขีนาดเล็ก

กระทัดรัด และน่ารักชุมชนหนึ่งบนเกาะชา้ง โดดเด่นในเรื่องรูปแบบการน าเสนอดา้นการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ และ

ไม่เป็นภัยต่อสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมที่โดดเด่นของชุมชนเล็กๆ แห่งนี้คือการน่ังเรือมาด ชมความอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศป่าชายเลน เห็นวถิีชวีติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การออกหาปลา วางอวน เก็บหอย และการอยู่

รวมกันของคนกับป่าในบรรยากาศทีเ่รียบง่าย ตน้แบบเรือไดม้าจากจังหวัดอยุธยา เป็นเรือมาดพื้นบา้นดัง้เดมิแลว้

ประยุกตเ์พือ่การท่องเทีย่ว ท าออกมาเป็นเรอืมาดแจวหลักคู่ น่ังได ้4 คน มเีกา้อีพ้นักพงิใหน่ั้ง 2 ขา้ง มโีต๊ะอยู่ตรง

กลาง พรอ้มร่มสขีาวทีดู่แลว้กิ๊บเกเ๋ท่ไม่เบาถงึขนาดทีห่ลายคนยกใหเ้ป็น “เรอืกอนโดลาเกาะชา้ง"  

 

 
  



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  คชา รสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ซติีท้วัร ์หรอืเลอืกซือ้ทวัรด์ าน า้ (ไมร่วมคา่ทวัรด์ าน า้และคา่เขา้อุทยาน) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาอาหารโรงแรม 

เลอืกพักผ่อนตามอัธยาศัยทีโ่รงแรม หรอืเลอืก ซติีท้วัร ์เดนิทางท่องเทีย่วชมวถิชีวีติชาวบา้นบนเกาะ 

 

น าท่านชม จุดชมววิอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะชา้ง จุดชมววิทีอ่ยู่บนเขากอ่นเขา้หมู่บา้นบางเบา้ เป็นจุดชมววิของ

เกาะชา้งฝ่ังตะวันออกทีส่วยงามทีสุ่ดในมุมมองแบบ 180 องศา ที่นี่ยังมีบรกิารส่งโปสการ์ดผ่านตูไ้ปรษณียใ์หญ่บิ๊

กบึม้ใหถ้งึที ่แถมจากตรงจุดนี้สามารถเห็นววิทวิทัศน์รอบๆ เกาะชา้งและเกาะใกลเ้คยีงไดแ้บบพาโนราม่า ว่ากันว่า 

“พระอาทติยต์กทีน่ี่โรแมนตกิไม่แพแ้หลมพรหมเทพเลยทเีดยีว”  

 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง น า้ตกคลองพลู น ้าตกขนาดใหญ่ทีม่นี ้ามากอยู่ตลอดทัง้ปี นักท่องเทีย่วนยิมมาเที่ยวที่นี่

กันมากเพราะว่าอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะทีม่ทีีพั่กรสีอรท์อยู่หลายทีจ่งึสะดวกในการเดนิทางมา เพยีงแต่เดนิจาก

หนา้ถนนมาแค่ 500 เมตร ก็จะไดสั้มผัสกับบรรยาการศอันชุม่ช า่ของน ้าตกคลองพลู 

 

จากนัน้ท่านเดนิทางไปยัง หาดทรายขาว อสิระใหท้่านถ่ายรูปหรอืพักผ่อนตามอัธยาศัย อกีหนึง่ในทีเ่ทีย่วทีพ่ลาด

ไม่ไดถ้า้มาเทีย่วเกาะชา้ง ทีน่ี่จะคกึคักมากเป็นพเิศษ เพราะมนัีกท่องเทีย่วจากทั่วโลกมานอนอาบแดด และเล่นน ้า

ทะเล  

 

 
 



จากนัน้น าท่านเช็คอนิที ่คาเฟ่ เลอ เจา้จอม ทีม่บีรรยากาศตดิทะเลอยู่ระหว่างหาดทรายขาว และหาดคลองพรา้ว 

ตกแต่งสไตลโ์คโรเนียล หรือตะวันตกผสมผสามความเป็นไทยในยุครัชกาลที่ 5 (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดืม่

ภายในรา้น) 

 

จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิที่ ถนนคนเดนิเกาะชา้ง ถนนนี้ตัง้อยู่บรเิวณหาดทรายขาว เป็นที่เที่ยวเกาะชา้งภาค

กลางคืน พ่อคา้แม่คา้จะเริม่ตัง้รา้นขายอาหารในช่วงเย็นตัง้แต่ 16.00 - 22.00 น. ถนนนี้มีอาหารใหเ้ลือกทาน

หลากหลายมาก อาหารทะเลที่นี่บางรา้นจะขายราคาต่อจานเหมาะส าหรับทาน 1-2 คน บางรา้นช่ังขายตาม

น ้าหนัจะเหมาะส าหรับมากันเป็นกลุ่มคณะ โดยเลือกไดต้ามใจชอบว่าจะเอาวัตถุดบิอาหารทะเลสดแบบไหน และ

ใหเ้ชฟประจ ารา้นรังสรรคเ์ป็นเมนูมาใหเ้ราไดล้ิม้ชมิรส ไม่ว่าจะเป็น ย่าง นึ่ง ทอด อบ ท าไดม้ากมายสารพัดเมนู 

และยังมีซฟีู้ดราคาสบายกระเป๋า เช่น หมกึย่างเสยีบไมร้าดน ้าจิม้รสเด็ด นอกจากของกนิแลว้บนถนนนี้จะมีรา้นคา้

ขายของที่ระลกึ เช่น เสื้อผา้ บิกนิี่ หมวก แว่นตา กระเป๋า รองเทา้ ใหเ้ลือกซื้อมากมาย ในช่วงกลางคืนบรรดา

รา้นอาหารรมิชายหาดจะมกีารแสดงโชวข์องหนุ่มๆ ชาวเกาะ “โชวค์วงกระบอกไฟ” ซึง่จะมาแสดงโชวใ์หไ้ดก้รี๊ ด

กร๊าดกันอีกดว้ย การแสดงนี้เป็นการโชวล์ีลาความสามารถ และทักษะในการต่อตัวพรอ้มควงกระบอกไฟ ซึง่ทีน่ ี่

เป็นตน้ต าหรบัแหง่การควงไฟทีแ่รก ทางรา้นมเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ าหน่าย ในสว่นของการแสดงจะมคีนืละ 2 

รอบ รอบแรกเวลา 20.30 น.และรอบเวลา 22.00 น.  

 

** อสิระอาหารกลางวนั และเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว ** 

 

ส าหรับท่านที่เลือกซือ้ ทวัรด์ าน า้หมู่เกาะรงั แบบ One Day Trip จะมีบรกิารรถรับ-ส่งทัง้ไปและกลับ น าท่าน

เดนิทางไปยัง ท่าเรอืบางเบา้ หมู่บา้นประมงที่ตัง้อยู่ในทะเลทางดา้นทศิใตฝ่ั้งตะวันตกของเกาะชา้ง เตรียมตัว

ส าหรับการไปด าน ้าที่หมู่เกาะรัง และพบกับกจิกรรมกลางแจง้แบบเต็มเต็มอิม่ ** สิง่ที่ควรน าตดิตัวไปดว้ย หมวก 

ครีมกันแดด แว่นกันแดด กลอ้งถ่ายรูป ไมเ้ซลฟ่ี และผา้เช็ดตัว ** (ไม่รวมค่าทัวร์ด าน ้า ท่านละ 700 และค่า

อทุยาน 40 บาท) 

 

ลงเรือล่องทะเลสู่ หมู่เกาะรงั แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งทอ้งทะเลตราด (มีบริการอาหาร

กลางวันแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มผลไม ้และเครือ่งดืม่) 

 

- เกาะยกัษเ์ล็ก จุดแรกของการด าน ้า สนุกสนานกับการด าน ้าชมปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็กที่มขีนาดเล็กสมชือ่

จรงิๆ แต่ถงึจะเล็กแต่ทีน่ี้อดุมสมบูรณ์ไปดว้ยปะการังและฝูงปลามากมายหลากหลายชนดิ ท่านจะไดพ้บความ

งดงามของมวลหมู่ดอกไมท้ะเลจ านวนมาก และปลาการต์ูนสายพันธุอ์นิเดยีทีว่่ายวนเวยีนอยู่ใกล ้ๆ  กัน 

- เกาะมะปรงิ และเกาะรงั เกาะสามพีน่อ้งทีป่ระกอบดว้ยเกาะเทียน เกาะกลาง และเกาะมะปรงิ โดยปะการังที่

ยังคงสภาพสมบูรณ์จะเป็นปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังวงแหวน และปะการังช่องเหลี่ยม แนวปะการัง

บนโขดหนิจะอยู่รอบเกาะมะปรงิ ดา้นทีอ่ยู่ตรงขา้มกับเกาะรังพรอ้มกับหาดทรายขาวๆ น ้าทะเลใสแจ๋ว 

- เกาะยกัษใ์หญ ่ จุดด าน ้าชมปะการังที่สวยงามของทะเลตราดทีไ่ม่ควรพลาดอกี 1 เกาะ เป็นจุดทีป่ะการังสวย

และสมบูรณ์มากๆ  

 

 



 

พกัที ่  คชา รสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม         ศาลเจา้พ่อเกาะช้าง – ท่าเรอืเฟอรร์ี ่ เกาะช้าง – ท่าเรอืเฟอรร์ี ่ แหลมงอบ – จุดชมววิแหลมงอบ –  

กรุงเทพฯ  

   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาอาหารโรงแรม 

 เช็คเอา้ทแ์ละน าท่านเดนิไปทางยัง ทา่เรอืเฟอรร์ีเ่กาะชา้ง  

แวะสักการะ ศาลเจา้พ่อเกาะชา้ง เพื่อความเป็นสริมิงคล สิง่ศักดิส์ทิธทิี่ชาวเกาะชา้งนับถือมาตัง้แต่โบราณสืบ

ทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน “ถา้มาเกาะชา้งแลว้ไม่มาสักการะที่ศาลเจา้พ่อเกาะชา้ง ถือว่ายังมาไม่ถงึเกาะชา้ง” 

เปรียบเสมือนว่า เป็นการเป็นการไปลามาไหวท้ี่เกาะชา้งน่ันเอง ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหก้ารเดนิทางท่องเทีย่ว

ครัง้นี้สมบูรณ์ยิง่ข ึน้ 

น าท่านถ่ายภาพ จุดชมววิแหลมงอบ เป็นท่าเรือเก่าแก่ของตราด ซึง่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามน่ามาเช็กอิน มี

ประภาคารสงูสัญลักษณ์ส าคัญตัง้อย่างโดดเด่น และป้ายสดุแผ่นดนิตะวันออกใหไ้ดถ่้ายรูปเป็นที่ระลกึ ทีส่ าคัญจุด

นี้ยังเป็นจุดทีส่ามารถชมพระอาทติยต์กดนิไดอ้ย่างสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของทางฝ่ังตะวันออกเลยทเีดยีว 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้สู ่กรุงเทพฯ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง 

 

18.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

** ขอบพระคุณทีใ่ชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

 

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

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

   ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

02 – 04 ตุลาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

09 – 11 ตุลาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

11 – 13 ตุลาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

รถตู ้VIP 5,999 

16– 18 ตุลาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถตู ้VIP 5,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 5,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 5,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 5,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถตู ้VIP 5,999 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 6,999 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 6,999 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าเรอืโดยสารขา้มเกาะ ไป-กลับ ตามรายการ 

  ค่าที่พักหอ้งละ 2 - 3 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าแพคเกจด าน ้า ค่าเขา้อุทยาน (กรณีซือ้แพคเกจด าน ้า) ค่าโทรศัพท ์ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากไกดก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ 

เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ 

ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ้่ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 



2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 

 

 


