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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.00น. ออกเดนิทางสู ่จ.สรุาษฎรธ์าน ี

2  สรุาษฎรธ์าน ี– ถา่ยรปูจุดชมววิเขือ่นรชัชประภา – วดับางโทง – ทา่ปอมคลองสองน า้ -  

เมอืงกระบี ่- เขาขนาบน า้ ลานปดู า 

ทีพ่กักระบี ่                                                                                            อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ า้พระนาง หาดไรเ่ลย ์- เกาะไก ่- เกาะปอดะ - ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand) - กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 

ทีพ่กักระบี ่                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง (แบบบฟุเฟ่ตท์ีเ่กาะปอดะ)/-- 

4 รา้นของฝาก - วดัถ า้เสอื - สระมรกต - คงิคองปารค์ - กรงุเทพฯ         

                                                                                                                                                       อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

17.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์จากน ัน้ ออกเดนิทางสู ่จ.สรุาษฎรธ์าน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-11 ชัว่โมง) 

อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง        สรุาษฎรธ์าน ี- ถา่ยรปูจดุชมววิเขือ่นรชัชประภา - วดับางโทง - ทา่ปอมคลองสองน า้ - 

                 เมอืงกระบี ่- เขาขนาบน า้ ลานปดู า                                          อาหารเชา้, เทีย่ง ,เย็น 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีเป็นจังหวัดทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญท่ีส่ดุในภาคใต ้มสีภาพภูมปิระเทศทีห่ลากหลาย

ทัง้ทีร่าบสูง ภูมปิระเทศแบบภูเขา รวมทัง้ทีร่าบชายฝ่ัง มพีื้นทีค่รอบคลุมถงึในบรเิวณอ่าวไทย ทัง้บรเิวณทีเ่ป็น

ทะเลและเป็นเกาะ มเีกาะทัง้ขนาดใหญแ่ละขนาดเล็กมากถงึ 98 เกาะ นับวา่มากทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  
น าทา่นแวะทานอาหารเชา้ พรอ้มท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าทา่นแวะถา่ยรูป เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรยีกดัง้เดมิว่า เขือ่นเชีย่วหลาน ซึง่มคีวามโดดเด่นเลือ่งชือ่ในเรื่อง

ของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผนืป่าอันเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะอยา่งยิง่กับความงามของภูเขา

หนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส จนท าใหไ้ดรั้บฉายาว่าเป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เน่ืองจากมหีลายๆมุมทีม่ี

บรรยากาศววิทวิทัศนค์ลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงจนี น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่เป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของภาคใต ้มแีหลง่ทอ่งเทีย่วมากมายทัง้ภเูขาและทะเลทีส่วยงดงามมาก เดนิทางสู ่วดั

มหาธาตุวชริมงคล เดมิชือ่ วัดบางโทง ตัง้อยู่บา้นบางโทง พื้นที่ตัง้วัดเป็นพื้นที่ราบ สภาพแวดลอ้มเป็นสวน

ยางพารา และสวนปาลม์น ้ามัน ปูชนียวัตถุทีส่ าคัญ คอื พระบรมสารีรกิธาตุทีไ่ดรั้บพระราชทานจาก สมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ยังทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหนา้ตักกวา้ง 3 เมตร และ รูปเหมอืนหลวงปู่ ทวดขนาดหนา้
ตักกวา้ง 9 เมตร 9 นิว้ ใหท้า่นชมทัง้บรรยากาศ และสถาปัตยกรรม ตัวเจดยีม์สีทีองอร่าม สวยงาม ตัง้เดน่มองเห็น

แต่ไกล ซึง่จัดสรา้งเพื่อ เฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา ของรัชกาลที ่10 โดยจัดใหเ้ป็นทีจ่รรโลงพระพุทธศาสนา 

และศนูยร์วมสถานทีศ่กึษาธรรม  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 เมษายน 64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย เดนิทางสู ่ทา่ปอมคลองสองน า้ Unseen กระบี ่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ว Unseen Thailand เป็นแหล่ง
ศกึษาเชงินเิวศวทิยาเพือ่เรยีนรู ้ความสมบรูณ์ของธรรมชาตใิตท้อ้งน ้าจะงดงามดว้ยสเีขยีวสดจากพชืใตน้ ้า ใหท้า่น

เดนิชมเสน้ทางธรรมชาตทิี่สวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านไปใน ตวัเมอืงกระบี ่ไปชมสญัลกัษณ์ของเมอืง

กระบี ่เขาขนาบน า้ ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับงานศลิปะปูด ายักษ์โดยมฉีากหลังเป็นเขาขนาบน ้า ลานปูด า 
หรือชือ่อย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรียป์ูด า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรือขนาบน ้า จุดตรงน้ีเป็นจุดชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่

เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง

กระบี่ดว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรีย์นกออก" หรือนกอนิทรี นกประจ าถิน่ที่น่ี สาเหตุที่สรา้ง

อนุสาวรยีเ์ป็นรูปปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่น้ีถอืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 
 จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: พกัอา่วนาง/เมอืงกระบหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้าพระนาง หาดไร่เลย ์- เกาะไก ่- เกาะปอดะ - ทะเลแหวก  

                    (Unseen in Thailand) - กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต 
                                                                               อาหารเชา้, เทีย่ง (แบบบฟุเฟตท์ีเ่กาะปอดะ),-- 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอือทุยานหาดนพรตันธ์าราเพือ่น ัง่เรอื Speed boat เดนิทางทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ 

ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 

 เดนิทางถงึทา่เรอืฟังบรรยายรายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ จากนัน้น าทา่นน่ังเรอื speed boat เดนิทาง
สู ่ถ า้พระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม น าชมถ ้าพระนาง ถ ้าศักดิส์ทิธิ์

เป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื กราบสักการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล ใหท้่านเลน่น ้า พักผ่อนบรเิวณชายหาดตามอัธยาศัย 

สามารถชม หาดไร่เลย ์มีผาหนิปูนมากมาย เป็นสถานที่ปีนผาระดับโลก ของนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มา

ทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหนิปูนแหง่น้ี จากนัน้เดนิทางสู ่เกาะไก ่ถ่ายรูปเกาะไก ่เกาะหนิปูนกลางทะเลที่

ถกูทัง้ลมและฝน กัดกลอ่นเป็นเขารูปร่างเหมอืน หัวไก ่เชญิทกุทา่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย และใหท้กุทา่นสนุกสนาม

กับการเลน่น ้า ด าน ้าดปูะการังทีส่วยงาม 
เทีย่ง เดนิทางตอ่สู ่เกาะปอดะ ชมหาดทรายสขีาวทา่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลมทีพั่ด

ใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลาย ไดส้นุกสนานเลน่น ้า ใหอ้าหารปลา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
   บรกิารอาหารกลางวนั (แบบบฟุเฟ่ตท์ีเ่กาะปอดะ) (มือ้ที ่5) 
บา่ย  หลังอาหารใหทุ้กท่านเล่นน ้า ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดนิทางสู่ ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand สนัทรายทีเ่ชือ่มยาวระหวา่งเกาะไก ่เกาะทับและเกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุวัน น าทา่นเดนิทาง
บนสนัทรายซึง่เปรยีบวา่ทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลางทอ้งทะเล 

14.30 น. น าทา่นกลับสูท่า่เรอื กลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย  
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 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยู่

กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 จากนัน้น าทา่นสู ่กระบีไ่นทม์ารเ์ก็ต รมิแมน่ ้าเมอืงกระบี ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิ เลอืกซือ้ของฝาก ทานอาหารทอ้งถิน่

ตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: พกัอา่วนาง/เมอืงกระบหีรอืระดบัเทยีบเทา่กนั หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่            รา้นของฝาก – วดัถ า้เสอื – สระมรกต – คงิคองปารค์ - กรงุเทพฯ         
                                                                                                             อาหารเชา้, เทีย่ง,-- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 
แวะซือ้ของฝากจ.กระบี ่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลาย ทัง้ขา้วสงัขห์ยด เม็ดมะมว่งหมิพานตค์ั่วโบราณ น ้าพรกิ

กุง้เสยีบ น ้าพรกิสมุนไพร ปลาฉิ้งฉา้ง ปลาหมกึ กุง้ สนิคา้ OTOP เป็นตน้ เดนิทางสู ่วดัถ า้เสอื นมัสการ หลวง
พ่อจ าเนียร เพือ่เป็นสริมิงคล และไหว ้เจา้แมก่วนอมิ อันศักดสิทิธิ ์และเขา้ชมตน้ไมท้ีม่อีายเุกา่แกก่วา่พันปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่สระมรกต ก าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มอีุณหภูมปิระมาณ 

30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวันเวลาและ

สภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลักษณะเป็นสระ น ้ารอ้น 3 สระ 

ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีุณหภูมปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ 

บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ เดนิทางสู ่คงิคองปารค์ King Kong Park จุดเช็คอนิแหง่ใหม่

ของเมอืงกระบี ่ชมหุน่ฟางคงิคองหลากหลายลลีาสดุยิง่ใหญ ่ทีจ่ัดแสดงไวห้ลากหลายตัว รอตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว

ใหม้าถา่ยรูป 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

บา่ย เดนิทางกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบั

การจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า 
หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 


