
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – ทา่เรอืปากบารา – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – 
เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – หาดซนัเซ็ท – ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ 

 
05.00 พรอ้มกัน สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
07.00 เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ ไทย เวยีตเจ็ท แอร ์(VIETJET AIR) เทีย่วบนิที ่VZ320 
08.25 ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดนํ์าเทีย่วรอใหก้ารตอนรับทา่น หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา 
 
11.30 เดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา ลงเรอืเรอืสปีดโบท้แบบจอยกรุ๊ป ทา่เรอืปากบาราเป็นทา่เรอืขา้มฟากทีสํ่าคัญแหง่หนึง่

ในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นทา่เรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวัดสตลู และยังทําหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกาะตา่งๆ รวมถงึเกาะตะรุ
เตา และเกาะบโุหลน ทา่เรอืปากบาราเป็นหนึง่ในทา่เรอืทีถ่กูใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของ
ฤดกูาลทอ่งเทีย่วทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 
เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (1) 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เกาะไข ่ตัง้อยูร่ะหวา่งเกาะอาดังและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีขต่ัด
กับน้ําทะเลสเีขยีวใสสะอาด มเีอกสกัษณ์สําคัญคอื ซุม้ประตหูนิขนาดใหญ่ ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวาม
เชือ่กันวา่ หากชายหญงิคูใ่ดทีไ่ดล้อดซุม้ประตนูี้ จะไดแ้ตง่งานกันอกีดว้ย อสิระใหท้า่นหามมุถา่ยรปูตามอัธยาศัย ไดเ้วลา
พอสมควร 

  

 
 



นําทา่นเดนิทางสู ่ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นหนึง่ในเกาะทีอ่ยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรเุตา เป็นเกาะทีม่เีว ิง้ชายหาด
สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น้ําตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถา่ยรปูบรเิวณรอบๆ 

 
เย็น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
 
ทีพ่กั BUNDHAYA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – ดาํนํา้เกาะหนิงาม – รอ่งนํา้จาบงั – เกาะยาง – เกาะราว ี– อา่วเรอืใบ (เกาะอาดงั) – เกาะหลเีป๊ะ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดํีากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และเกดิการกัด
เซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรปูทรงกลมมน สดํีาขลับ ตัดกับน้ําทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอยา่งยิง่ และนําทา่น ดาํ
นํา้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม   
 

 
 

รอ่งนํา้จาบงั  แนวแทง่หนิ 5 ยอด ซึง่ถกูปกคลมุไปดว้ยปะการังออ่นหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชม
ปะการังออ่น ตอ้งใชว้ธิดํีาน้ําลกึ (Scuba Diving) แตสํ่าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยูใ่นระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังออ่นหลาก
สแีลว้ รอ่งน้ําจาบังยังเป็นแหลง่ของปะการังหลากหลายชนดิ เชน่ ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ,่ 
ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์นูสม้ขาว, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, 
ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (3) 
 
ชม เกาะยาง หนึง่ในเกาะยอดนยิมในการดําน้ําทีไ่มค่วรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรอืปะการังเกล็ดน้ําแข็ง เป็น
ปะการังทีม่ลีักษณะเป็นแผ่นหนิปนูซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลีักษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแหง่นี ้
 
 
 
 
 
 
 



เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนดิ มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเลน่
น้ําไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถดําน้ําดปูะการังน้ําตืน้ไดอ้กีดว้ย ไมไ่กลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ  อสิระทา่นถา่ยรปู 
และเกาะราวนีี้ทา่นสามารถเลน่น้ําได ้(ขอ้ควรระวัง : ทีเ่กาะราวมีลีงิอาศัยอยูบ่นเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพยส์นิของ
ทา่น) 
 
ชม อา่วเรอืใบ ทีเ่กาะอาดัง อา่วทีม่ชีายหาดกวา้งขวาง และเป็นจุดชมปะการังน้ําตืน้ และปลาสวยงามหลากหลายชนดิ 
อาทเิชน่ ปลาการต์นู, ดาวทะเล, ปลาสลดิหนิ เป็นตน้ 
 

 
 

 
เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
 
 หมายเหต ุ : การทอ่งเทีย่วขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ การประกาศปิดอทุยาน ซึง่อาจมกีารปรับเปลีย่น ทัง้นี้ทางบรษัิทจะ

คํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก และทางบรขิอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายสว่นหนึง่สว่นใดกรณีทีไ่มส่ามารถรอ่ง
เรอืได ้ 

 
ทีพ่กั  BUNDHAYA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม ถา่ยรูปปากบารา View Point – สะพานขา้มกาลเวลา – หาดใหญ ่ – ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ ่ – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
เชค็เอาทจ์ากโรงแรม นําทา่นเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จ.สตลู  หลังจากนัน้นําทา่น
เชค็อนิที ่ถา่ยรูปปากบารา View Point ถอืเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนงึของทีบ่รเิวณปากบารา ใหท้า่นไดเ้ชค็อนิกับรปูป้ัน
ปลาทีเ่ป็นสญัญาลักษณ์ และชมววิทะเลของจังหวัดสตลู กอ่นจะนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงหาดใหญ่ 
 
หลังจากนัน้นําทา่นสู ่สะพานขา้มกาลเวลา อทุยานธรณีสตลู อยูใ่นพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะเภตรา จังหวัดสตลู 
ซึง่เป็นภเูขาทีเ่รยีกวา่ เขาโต๊ะหงาย ภเูขาลกูโดดๆ มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 600 ×300 ตารางเมตร ดา้นเหนือจรดพืน้ทีร่าบ 
สว่นดา้นใตเ้ป็นลักษณะของหัวแหลมผาชนัยืน่ออกไปในทะเล ดา้นตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอา่วทีเ่ป็นหาดทรายโคง้เวา้
เขา้ไปในแผ่นดนิและเป็นทีต่ัง้ทีทํ่าการอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะเภตรา มสีะพานเดนิเทา้จากทีทํ่าการอทุยานแหง่ชาตหิมู่



เกาะเภตราเลยีบไปตามชายฝ่ังผาชนัดา้นตะวันออก แลว้โคง้ไปทางตะวันตกผ่านเขตรอยตอ่ระหวา่งหนิปนูสเีทากับหนิ
ทรายสแีดง  
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 
 
 นําทา่นซือ้ของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่  ตัง้อยูบ่นอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็ม
วา่ "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแตเ่ดมิ 

 
18.55 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ327  
20.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ .... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 07 มกราคม 2565 13,999 4,000 

06 – 08 มกราคม 2565 13,999 4,000 

07 – 09 มกราคม 2565 14,999 4,000 

08 – 10 มกราคม 2565 14,999 4,000 

12 – 14 มกราคม 2565 13,999 4,000 



13 – 15 มกราคม 2565 13,999 4,000 

14 – 16 มกราคม 2565 14,999 4,000 

15 – 17 มกราคม 2565 14,999 4,000 

20 – 22 มกราคม 2565 13,999 4,000 

21 – 23 มกราคม 2565 14,999 4,000 

22 – 24 มกราคม 2565 14,999 4,000 

27 – 29 มกราคม 2565 13,999 4,000 

28 – 30 มกราคม 2565 14,999 4,000 

03 – 05 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์2565 13,999 4,000 

11 – 13 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

18 – 20 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์2565 13,999 4,000 

25 – 27 กุมภาพนัธ ์2565 14,999 4,000 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์2565 13,999 4,000 

03 – 05 มนีาคม 2565 13,999 4,000 

04 – 06 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

05 – 07 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

10 – 12 มนีาคม 2565 13,999 4,000 

11 – 13 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

12 – 14 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

17 – 19 มนีาคม 2565 13,999 4,000 



18 – 20 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

19 – 21 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

24 – 26 มนีาคม 2565 13,999 4,000 

25 – 27 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

26 – 28 มนีาคม 2565 14,999 4,000 

31 มนีาคม – 02 เมษายน 2565 13,999 4,000 

01 – 03 เมษายน 2565 14,999 4,000 

02 – 04 เมษายน 2565 14,999 4,000 
13 – 15 เมษายน 2565 

(วนัสงกรานต)์ 18,999 4,000 

14 – 16 เมษายน 2565 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 4,000 

15 – 17 เมษายน 2565 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 4,000 

 
*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2564* 

** หากไมม่วีนัเดนิทางทีท่า่นตอ้งการ สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทํากรุป๊สว่นตวัได ้** 
 

 
 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทาํการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ *  
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ัน้ตํา่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํา้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
กําหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโดยสารตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ  
 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น
สําคัญ 



 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทเทา่นัน้ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งล ะ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก  3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น ) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งไกดนํ์าเทีย่วคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 
เป็นตน้ 
 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 400 บาท/เทีย่ว 15 KG (กรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ทีไ่มไ่ดร้วมคา่สมัภาระ) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพือ่
สํารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่
กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีที่

วนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง มากกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50 % และหรอืหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ อาท ิคา่จองยานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิ
ได ้

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

6. เงือ่นไขการเดนิทาง ระเบยีบ ขอ้จํากัดการเดนิทาง ในแตล่ะจังหวัดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


