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วนัทีแ่รก สนามบนิหาดใหญ่ – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – อุทยานแห่งชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – เกาะตะรเุตา – เกาะ

ไข ่– เกาะหลเีป๊ะ  

 

... น. พบกัน ณ สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา น ำท่ำนเดนิทำงไปยังจุดนัดหมำยเพือ่เปลีย่นเป็น รถตู ้(ส ำหรับรถตู ้

ใชจ้อยสร์่วมกบัคณะอืน่ กรณีตอ้งกำรรถตูส้ว่นตวั กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที)่ 

(กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถตู ้และเรอืโดยสารออกเดนิทางตามเวลา

ทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทางมาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็นการ

ช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

09.00 น.  เดนิทำงสู่ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละง ูจงัหวดัสตูล ท่ำเรอืปำกบำรำเป็นท่ำเรอืขำ้มฟำกที่ส ำคัญแห่งหนึ่ง

ในเกำะหลเีป๊ะ และเป็นท่ำเรอืเฟอรร์ีห่ลกัในจังหวดัสตลู และยังท ำหนำ้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกำะตำ่งๆ รวมถงึ

เกำะตะรุเตำ และเกำะบุโหลน ท่ำเรือปำกบำรำเป็นหนึ่งในท่ำเรือที่ถูกใชบ้ริกำรมำกที่สุดในประเทศไทย 

โดยเฉพำะในชว่งของฤดกูำลท่องเทีย่วทีม่เีรอืขำ้มฟำกวิง่ตลอดทัง้ปี  

11.00 น.  น ำท่ำนลง เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ เพื่อออกเดนิทำงสู ่อทุยานแห่งชาตเิกาะตะรเุตา ซึง่อยู่ในทะเลอัน

ดำมัน เป็นอทุยำนแห่งชำตทิำงทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ทีม่ปีระวตัศิำสตรค์วำมเป็นมำยำวนำน และควำม

สวยงำมของธรรมชำตทิี่ยังคงควำมสมบูรณ์ ค ำว่ำตะโละเตรำ หรือตะรุเตำ ในภำษำมลำยูแปลว่ำ มีอ่ำวมำก 

เพรำะประกอบไปดว้ยเกำะตำ่ง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 เกำะ และเกำะขนำดใหญ่ 7 เกำะ ไดแ้ก่ เกำะตะรุเตำ, เกำะ

อำดงั, เกำะรำว,ี เกำะหลเีป๊ะ, เกำะกลำง, เกำะบำตวง และเกำะบสิส ี 

 น ำท่ำนชม เกาะตะรุเตา เกำะที่ไดช้ือ่ว่ำเป็นที่คุมขังนักโทษทำงกำรเมืองในอดตี และดว้ยสภำพธรรมชำตทิี่

ยังคงควำมอดุมสมบูรณ ์ท ำใหเ้กำะตะรุเตำเป็นอกีสถำนทีท่ี่ไดร้ับควำมนยิมจำกนักท่องเทีย่วจำกทั่วทุกมุมโลก 
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 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ เกาะไข่ ตัง้อยู่ระหว่ำงเกำะอำดังและเกำะรำว ีเป็นเกำะที่มีชำยหำดสขีำวนวล 

เหมือนสไีข่ตัดกับน ้ำทะเลสเีขยีวใสสะอำด มเีอกสักษณ์ส ำคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนำดใหญ่ ที่สำมำรถเดนิลอด

เขำ้ออกได ้และยังมีควำมเชือ่กันว่ำ หำกชำยหญงิคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูน้ี จะไดแ้ต่งงำนกันอกีดว้ย อสิระให ้

ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำพอสมควร  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกำะที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำตหิมู่เกำะตะรุเตำ เป็นเกำะที่มีเว ิง้

ชำยหำดสวยงำม ทรำยสขีำวนวลละเอยีด น ้ำตืน้เขนิ และมปีระกำรังทีส่วยงำมรำยลอ้มรอบเกำะ  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก อสิระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 หมายเหตุ : แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ 

- ชมควำมสวยงำมของ หาดซนัเซ็ท (Sunset Beach) ชำยหำดดำ้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุด

ชมววิพระอำทติยต์กทีส่วยทีส่ดุเกำะหลเีป๊ะ  
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- ชอ้ป ชมิ ชลิล ์ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยำมค ำ่คนื  

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ บนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ 

 

วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – เกาะยาง – อา่วเรอืใบ – เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบงั – เกาะหลเีป๊ะ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

09.30 น. พรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ เพือ่น ำท่ำนสูก่จิกรรมด ำน ้ำ ชมควำมสวยงำมใตท้อ้งทะเล (โปรแกรมโซนใน)  

ชม เกาะหนิงาม เกำะเล็กๆชำยหำดรำยลอ้มไปดว้ยหนิสีด ำกลมมน ที่เกดิจำกแนวหินที่ทับถมใตท้อ้งทะเล 

และเกดิกำรกัดเซำะตำมกำลเวลำจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี ำขลับ ตัดกับน ้ำทะเลสมีรกต ใหค้วำมสวยงำม

เป็นอย่ำงยิง่  
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ชม เกาะยาง หนึ่งในเกำะยอดนิยมในกำรด ำน ้ำที่ไม่ควรพลำด โดยเฉพำะปะกำรังผักกำด หรือปะกำรังเกล็ด

น ้ำแข็ง เป็นปะกำรังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนิปูนซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มีลักษณะคลำ้ยใบผักกำดหอม ซึง่มีใหเ้ห็น

มำกมำยทีเ่กำะแห่งน้ี 

ชม อ่าวเรอืใบ ที่เกำะอำดัง อ่ำวที่มีชำยหำดกวำ้งขวำง และเป็นจุดชมปะกำรังน ้ำตื้น และปลำสวยงำม

หลำกหลำยชนดิ อำทเิชน่ ปลำกำรต์นู, ดำวทะเล, ปลำสลดิหนิ เป็นตน้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (2) 

 

ชม เกาะราว ีเกำะทีม่คีวำมอดุมสมบูรณไ์ปดว้ยป่ำไม ้และนกนำนำชนดิ มชีำยหำดสขีำว ทรำยละเอยีด สำมำรถ

เล่นน ้ำไดต้ลอดชำยฝ่ัง และยังสำมำรถด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจำกเกำะรำว ียังเป็นที่ตัง้ของ 

รอ่งน า้จาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะกำรังอ่อนหลำกส ีและดำวทะเลมำกมำย โดยปกติ

กำรชมปะกำรังออ่น ตอ้งใชว้ธิีด ำน ้ำลกึ (Scuba Diving) แตส่ ำหรับที่น่ีปะกำรังจะอยู่ในระดบัทีต่ืน้มำก นอกจำก

ปะกำรังออ่นหลำกสแีลว้ ร่องน ้ำจำบังยังเป็นแหลง่ของปะกำรังหลำกหลำยชนดิ เชน่ ปะกำรังเขำกวำง, ปะกำรัง

สมอง, ปะกำรังดำวใหญ่, ปะกำรังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจำกน้ียังมีดอกไมท้ะเล,ปลำกำรต์ูนสม้ขำว, ปลำกำรต์ูน

ลำยปลอ้ง, กลัปังหำสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลำสลดิหนิ, ปลำดำวสฟ้ีำ, ปลำสงิโต เป็นตน้ 
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หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงั ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และ

ชว่งเวลาทีเ่หมาะสม กรณีไม่สามารถด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้่วงหนา้ ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยในทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด 
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และอาจมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้

เป็นส าคญั 

 

ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ บนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ 

 

วนัทีส่าม ทา่เทยีบเรอืปากบารา – สนามบนิหาดใหญ ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

08.00 น. เช็คเอำ้ทส์มัภำระ พรอ้มเดนิทำงกลบัสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล  

11.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา ใหท้่ำนเปลีย่นเป็นรถตู ้พรอ้มเดนิทำงสู ่สนามบนิหาดใหญ ่เพือ่เดนิทำง

กลบั 

(ส ำหรับรถตูใ้ชจ้อยสร์่วมกบัคณะอืน่ กรณีตอ้งกำรรถตูส้ว่นตวั กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที)่ 

12.00 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิหาดใหญ ่โดยสวสัดภิำพและควำมประทับใจ 

 

****************************** 

 

ประเภทหอ้งพกั 

พเีรยีดวนัเดนิทาง 

เขา้พกัคนืวนัจนัทร ์– วนัพฤหสับด ี
เขา้พกัคนืวนัศุกร ์– วนัอาทติย ์

 และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

01 พ.ย. – 19 

ธ.ค. 63 

11 ม.ค. – 31 

พ.ค. 64 

(ราคาส าหรบั

ผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

20 ธ.ค. 63 – 10 

ม.ค. 64 

(ราคาส าหรบั

ผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

01 พ.ย. – 19 

ธ.ค. 63 

11 ม.ค. – 31 

พ.ค. 64 

(ราคาส าหรบั

ผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

20 ธ.ค. 63 – 10 

ม.ค. 64 

และวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ ์

(ราคาส าหรบั

ผูใ้หญ ่ทา่นละ)  

Superior Bungalow  3,999 4,599 4,999 5,499 

Deluxe Bungalow 4,399 4,599 4,999 5,599 

Garden Deluxe 

Bungalow 
4,999 5,199 

5,999 
6,599 

Villa Deluxe Bungalow 5,299 5,599 6,299 6,599 
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Deluxe Room 5,199 5,599 6,299 6,599 

Garden Triple 

Bungalow 
4,399 4,599 

4,999 
5,299 

Family Bungalow 3,999 4,299 4,599 4,999 

 

หมายเหตุ : วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 5, 10 ธ.ค., 23 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 // 12 – 15, 26 ก.พ. 64 // 6, 13-15 เม.ย. 

64 // 1, 13, 26 พ.ค. 64  

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ทา่น

ละ 500 บาท ** 

 

**ส าหรบัหอ้ง Garden Triple Bungalow ตอ้งมผีูเ้ขา้พกัข ัน้ต า่ 3 ทา่น และหอ้ง Family Bungalow ตอ้งมผีู ้

เขา้พกัข ัน้ต า่ 4 ทา่น กรณีตอ้งการเสรมิจ านวนผูเ้ขา้พกั หรอืราคาพกัเดีย่วแตล่ะประเภทหอ้ง กรณุาตดิตอ่

เจา้หนา้ที*่* 

 

****************************** 

 

Superior Bungalow 

 

Deluxe Bungalow 
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Garden Deluxe Bungalow 

 

Villa Deluxe Bungalow 

 

Deluxe Room 

 

Garden Triple Bungalow 

 

Family Bungalow 
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 ้  

 ้  ้
  ้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่รถตูไ้ป-กลบั (สนำมบนิหำดใหญ่-ท่ำเรอืปำกบำรำ-สนำมบนิหำดใหญ่)   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบุ 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ  

 คำ่ทีพ่ัก พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท, ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงื่อนไขตำม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลบั 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต คำ่ซกัรดี มนิิบำรใ์น

หอ้ง รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรปฏวิตั ิอุบัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำย

กำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  

 คำ่ Gala Dinner กรณีเขำ้พักในชว่งวนัที ่31 ธันวำคม (ทำงโรงแรมจะดสูถำนกำรณจ์ ำนวนผูเ้ขำ้พักและจะแจง้ใหท้รำบอกี

ครัง้)  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองทีน่ ัง่ กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร

จ่ำยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

2. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อ

แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณอ์กัษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณี

ใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ

ค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำร

ตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำย

จรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมที่พัก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยว ค่ำบรกิำร หรือ

คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ และคำ่ธรรมเนียมท่ำนละ 1,000 บำท 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์40% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ 

รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว คำ่บรกิำร หรือคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ หรอืช่วง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

45 วนั ** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ท่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์

ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั ้งน้ี บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ

นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำม

สญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเท่ำนัน้  

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลูกคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตดัชือ่
ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่ำลูกคำ้ยกเลิกกำรเดนิทำงตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท ำใหล้กูคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลกูคำ้กลุม่ใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน 
ภัยธรรมชำต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ื่นในรำคำและช่วงเวลำใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวี่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่ำบรษัิทฯไดพ้ยำยำม
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อย่ำงสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไม่ยกเหตุน้ีมำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื
เงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก
กรณี 

4. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบุคคลไม่วำ่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำร

เดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
5. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลูกคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใช ้

บรกิำรนัน้ๆและจะไม่มกีำรคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้และ/
หรอื ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่ำใชจ้่ำยที่ลูกคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวซี่ำ) กรณีลูกคำ้
ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

7. เน่ืองจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่ง
โดยแบ่งสัมภำระและของใชจ้ ำเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้
เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติำมเงื่อนไขที่สำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรือล่ำชำ้ 

หำกกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดือนในกำรเรียกรอ้งควำมรับผิดชอบจำกสำยกำรบิน และที่
ส ำคญั ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพ

ทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสุขภำพระหวำ่ง
เดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันที 

9.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมิไดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบริษัทที่เป็น
ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลำ ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ำกดัควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดร้ับ

จรงิตำมหลกัฐำนทำงบัญชเีท่ำนัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 

 

 

 

 


