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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัตรงั  
 

2  ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา- เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่- เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล 
ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ      
ทีพ่กัหลเีป๊ะ                                                                    อาหารเชา้ (ติม่ซ ำ) / เทีย่ง (แบบกลอ่ง) /เย็น  

3 เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  
เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                       
ทีพ่กัหลเีป๊ะ                                                                                    อาหารเชา้/ เทีย่ง (แบบกลอ่ง) /--- 

4 เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา - ซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ             
                                                                                                                                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                   

 
หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  
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วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 
 

17.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมำย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม
ใหทุ้กท่ำน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจล
แอลกอฮอล ์น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัตรงั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 11 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทำ่นพักผอ่น
บนรถตำมอัธยำศัย 

 
 

วนัทีส่อง        ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่-เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล -  
                     ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ                                             อาหารเชา้(ติม่ซ ำ) / เทีย่ง(แบบกลอ่ง) /เย็น                         
เชา้  เดนิทำงถงึ จ.ตรงั ใหท้ำ่นท ำภำรกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ เมอืงตรงั (มือ้ที ่1) เมนตู ิม่ซ า 
 หลังอำหำรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ชัว่โมง) 
11.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลำอันสมควรน ำคณะลง

เรอืสปีดโบท้ เพือ่เดนิทำงไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรเุตา 
  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (แบบกลอ่ง) (มือ้ที ่2) 
 แวะเกาะตะรุเตา เป็นเกำะใหญ่ทีสุ่ดในอุทยำนแห่งชำตติะรุเตำ ซึง่ประกอบดว้ย

เกำะนอ้ยใหญ่จ ำนวน 51 เกำะ ตัง้อยู่ในทะเลอันดำมัน ดำ้นใตข้องเขตอุทยำน
แห่งชำตติะรุเตำ ห่ำงจำกเกำะลังกำวขีองมำเลเซยีเพียง 4.8 กโิลเมตร น ำท่ำน
นมัสกำรศำลเจำ้พ่อตะรุเตำและเยีย่มชมศนูยน์ทิรรศกำรแหง่ชำตติะรุเตำ พรอ้มเก็บ
ภำพบรรยำกำศบรเิวณอ่ำวพันเตมะละกำ จำกนั้นเดนิทำงไปยัง เกาะไข ่เป็นเกำะขนำดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทำง
เดนิเรอืระหวำ่งเกำะตะรุเตำและเกำะหลเีป๊ะ มเีอกลักษณ์ทำงธรรมชำตทิีส่วยงำม คอืมซีุม้ประตหูนิธรรมชำตซิึง่เป็น
สัญลักษณ์ของกำรทอ่งเทีย่วจังหวัดสตลู ว่ำกันวำ่เมือ่ไปเกำะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูนิจะสมหวังเรือ่งควำมรัก หำก
ไดล้อดพรอ้มกับคนรักแลว้จะท ำใหรั้กกันชัว่นรัินดรซุม่ประตน้ีูกลำยเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดสตลู นอกจำกนี้ยังมี
ชำยหำดทีข่ำวนวล สะอำด เหมอืนสไีข ่น ้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกำะทีเ่ตำ่ทะเลชอบขึน้มำวำงไขเ่สมอและยังมี
ปลำชกุชมุ  

 *หมายเหตุส าคญั: การแวะเกาะตะรุเตา และ เกาะไข ่ขึน้อยูก่บัตารางการเดนิเรอื โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 
 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-

6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

9-12 เมษายน 64 5,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 6,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 5,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 5,999 1,500 36  
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 เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกำะกลำงทะเล ทีข่ ึน้ชือ่ว่ำเป็นทีส่ดุแหง่ควำมสวยงำมของน่ำนน ้ำทะเลไทย อยู่ใน

กำรควบคุมของอุทยำนแห่งชำตหิมู่เกำะตะรุเตำ มชีำยหำดบนเกำะทีห่ำดทรำยละเอยีดขำวนวลเหมอืนแป้ง อุดม
ไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงำม จุดเดน่ของเกำะหลเีป๊ะ คอื มหีำดทรำยขำวสะอำด ตัง้อยูท่ำงดำ้นทศิตะวันออก 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ หมู่บำ้นชำวเล ย่ำนชมุชนใหญข่องเกำะ น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั ใหท้่ำนอสิระพักผอ่นทีเ่กำะหลเีป๊ะ 
เกำะจะมชีำยหำดหลักๆ 3 หำด หำดแรกคอืหำดพัทยำ เป็นหำดทีเ่รือทุกล ำจอดรับสง่นักท่องเทีย่ว และมรีีสอร์
ทตดิหำดยำวไปจนสดุ หำดซนัเซท็ เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเทีย่ว ทีม่ำรอชมพระอำทติยต์ก และหำดซนัไรส ์ดู
พระอำทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่นชำยหำด เดนิเทีย่วรอบเกำะตำมอัธยำศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิเทีย่ว ชมหมู่บา้น
ชาวเล หรอืทำ่นจะอสิระพักผอ่น เดนิเลน่ชำยหำด เดนิเทีย่วรอบเกำะ รอชมพระอำทติยต์กไดต้ำมอัธยำศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที ่3) 
 หลังอำหำรเย็นใหท้่ำนอสิระเดนิเทีย่วชม ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ 

บนเกำะสำยส ำคญัเพรำะวำ่บนถนนคนเดนิน้ีจะเต็มไปดว้ยรำ้นอำหำร บำร ์รถเข็นขำยของ รำ้นทัวร ์รำ้นขำยอปุกรณ์
ด ำน ้ำ รำ้นขำยของทีร่ะลกึ นวดสปำเพือ่ผอ่นคลำย อำหำรทะเลสดๆ ป้ิง ย่ำง ตำมสั่งฯลฯ ตัง้เรยีงรำยกันอยูต่ลอด
สองขำ้งทำง เป็นระยะทำงประมำณเกอืบหนึง่กโิลเมตร 
ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณี หอ้งพัก 3 ทำ่น TRP 

อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
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วนัทีส่าม       เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  
                    เกำะหนิงำม,ร่องน ้ำจำบัง, เกำะรำว ีหำดทรำยขำว,เกำะยำง,เกำะอำดัง      
                                                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง(แบบกลอ่ง) /---                       
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่4) 

ออกเดนิทำงดว้ยเรอืหำงยำว ใหท้ำ่นสมัผัสกับประสบกำรณ์ ควำมตืน่เตน้ และควำมประทับใจกบักำร ด าน า้ดู
ปะการงั  เดนิทำงสู ่เกาะหนิงาม หำดสดี ำนัน้คอืกอ้นหนิหลำกหลำยกอ้น หลำกหลำยขนำดเต็มไปทัง้หำด เป็น
ควำมมหศัจรรยท์ีธ่รรมชำตสิรรคส์รำ้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกำยแวววำว บรรดำหนิหลำกหลำยขนำดทีเ่กำะหนิงำมจะ
เป็นหนิลักษณะกลมมน มสีเีทำด ำ โดยจะมคีวำมวำววับเมือ่ถกูน ้ำทะเลบนเกำะมป้ีำยเตอืนเกีย่วกบัค ำสำปแชง่ของ
เจำ้พอ่ตะรุเตำวำ่ "ผูใ้ดบังอำจเก็บหนิงำมจำกเกำะน้ีไปผูนั้น้จะถงึซึง่ควำมหำยนะนำนำนัปกำร” ดว้ยควำมเชือ่
เหลำ่น้ีถอืเป็นมำตรกำรกำรป้องกันทรัพยำกรทำงจติใจไดเ้ป็นอยำ่งด ีรอ่งน า้จาบงั จดุชมปะการงัทีส่วยทีส่ดุ มี
ปะการงัหลายหลาย จะปกคลมุดว้ยปะกำรังออ่นหลำกสเีกำะอยูอ่ยำ่งมำกมำย โดยเกำะอยูต่ัง้แตบ่นยอดกองหนิ
ไลล่งไปจนถงึระดับลกึจนมองไมเ่ห็น จดุด ำน ้ำของเกำะหลเีป๊ะ ใตน้ ้ำจะมแีทง่หนิอยูท่ัง้หมด 5 ยอด มอียู ่4 ยอดที่
ปกคลมุดว้ยปะกำรังออ่นหลำกส ีปะกำรังถว้ยสม้ ฟองน ้ำครกขนำดใหญ ่ดอกไมท้ะเลหลำกส ีและอกีหนึง่ยอดจะ
เต็มไปดว้ยดำวขนนก มฝีงูปลำตัวเลก็ตวันอ้ยแหวกวำ่ยหำอำหำร ปกตแิลว้กำรชมปะกำรังออ่นแบบนี้จะตอ้งด ำน ้ำ
ลกึ แตท่ีน่ี่ปะกำรังออ่นอยูใ่นระดับทีต่ืน้มำก ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมของปะกำรังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกำะหลเีป๊ะ  
เดนิทำงไป  เกาะราว ี(หาดทรายขาว) ทีม่ชีำยหำดทีน่ ้ำใสทรำยขำว หำดลำดสำมำรถลงเลน่น ้ำได ้และทีห่ำดน้ี
จะพบหอยมอืเสอืมำกมำยหลำกหลำยส ีมมุถำ่ยรูปยอดนยิมของเกำะรำวจีะเป็นขอนไม ้และ ชงิชำ้ขอนไมท้ีผ่กูไว ้
ตำมใตต้น้ไมร้มิหำด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่งบนเกำะ) (มือ้ที ่5) 

   เดนิทำงสู ่เกาะยาง อยู่ระหว่ำงเกำะรำวแีละเกำะอำดัง เป็นแหล่งด ำน ้ำชมปะกำรังและฝูงปลำที่สวยงำมแห่งหนึง่
ของหมู่เกำะทะเลสตูล ดำ้นหนำ้เกำะยำงมีหำดทรำยทรำยขำวนวล น ้ำทะเลสสีวยงำม ดำ้นทศิเหนือสำมำรถ

มองเห็นเกำะรำวอียู่ทำงดำ้นซำ้ยและเกำะอำดังอยู่ทำงดำ้นขวำ เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ อุทยำนแห่งชำตหิมู่
เกำะตะรุเตำ ชมควำมสวยงำมของชำยหำดทรำยขำวละเอยีดเหมำะส ำหรับกำรด ำน ้ำตืน้เพือ่ชมมแีนวปะกำรังแข็ง
อยูร่อบๆเกำะ  
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หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยู่

กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

กปัตนัเรอืจะแจง้ลกุคา้อกีคร ัง้ในวนัเดนิทาง 
  ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตำมอัธยำศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทำ่น TRP 

อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

วนัทีส่ ี ่             เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา - ซือ้ของฝาก - กรงุเทพฯ                
                                                                                                                            อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                                                                                                 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้กุทำ่นพักผอ่นเดนิเลน่ชำยหำดตำมอธัยำศัย จนถงึเวลำนัดหมำย เตรยีมเกบ็สมัภำระ เดนิทำงกลับ ทา่
เทยีบเรอืปากบารา (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

11.30 น.  ถงึทา่เรอืปากบารา น ำสมัภำระขึน้มำเก็บบนรถใหเ้รยีบรอ้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 13 ชั่วโมง) ระหว่ำงทำงแวะใหท้่ำนทำนอำหำรเย็น

ตำมอัธยำศัย และซือ้ของฝำก ณ รา้นขายของฝากระหวำ่งทำง เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำม
ประทับใจ 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  

โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 

• ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

• โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

• บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ 

• คำ่บรกิำรคนขับรถ และคำ่น ้ำมัน 

• คำ่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทำ่น TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

• ค่ำประกันอุบัตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท ำ

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกัดทีม่กีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ่้ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คำ่ใชจ่้ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 

• คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มังสวรัิต ิและหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ ำทำ่นละ 1,500 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 20 วัน(กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำ 
หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจ่ำยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

*คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ่้ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ ภัย

ธรรมชำต ิกำรเมอืง จลำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• กำรควบคุมของทำงบรษัิท หรอืค่ำใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญู

หำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเทำ่นัน้ 

• รำคำดังกล่ำวขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตำมสภำวะค่ำเงนิบำทและคำ่น ้ำมันทีไ่มค่งที ่

กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้

• เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่

สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


