
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – ทีพ่กั 

 

09.00 พรอ้มกนั สนามบนิสวุรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่อ่ยใหก้ารตอนรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
11.10 เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่ยบนิที ่VZ324 

12.35 ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่ยรอใหก้ารตอนรับทา่น หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา 

 
14.00 เดนิทางถงึ ทา่เรอืปากบารา น าทา่นเชค็อนิเขา้ทีพั่ก อสิระทา่นทอ่งเทีย่ยตามอธัยาสยั ทา่นสามารถเลน่น ้าบรเิยณทีพั่กได ้

เนื่องจากทีพั่กมชีายหาดสย่นตัย สามารถเดนิลงเพื่อเล่นน ้าได ้หรือจะเลอืกเดนิเล่นทอดน่องถ่ายรูปกับชายหาดสยยๆน ้า
ใสๆ 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (เมนูซฟีู๊ ด)  



ทีพ่กั SEE SEA RESORT / BARA BARA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

วนัทีส่อง ทา่เรอืปากบารา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – เกาะราว ี– เกาะยาง – เกาะหนิงาม – ด าน า้เกาะหนิงาม – รอ่งน า้จา

บา – ทา่เรอืปากบารา 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
09.00   เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบท้แบบจอยส์

กรุ๊ป (กรณีที่ผูเ้ดนิทางนอ้ยกย่าที่บริษัทเรือก าหนดขอสงยนสทิธิ์

เปลี่ยนแปลงเป็นเรือไม เ้พื่อการท่องเที่ยยแทน/และรอบการ
ท่องเทีย่ยอาจมีการเปลีย่นแปลง) ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือขา้ม

ฟากทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักใน
จังหยดัสตลู และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ไปยังเกาะตา่งๆ รยมถงึ

เกาะตะรุเตา และเกาะบโุหลน ทา่เรอืปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่

ถูกใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในชย่งของฤดกูาล
ทอ่งเทีย่ยทีม่เีรอืขา้มฟากยิง่ตลอดทัง้ปี  

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหย่างเกาะอาดังและ

เกาะราย ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีายนยล เหมอืนสไีขต่ัดกับน ้าทะเล
สเีขยียใสสะอาด มีเอกสักษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ที่

สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคียามเชือ่กันยา่ หากชายหญงิ

คู่ใดทีไ่ดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงานกันอกีดย้ย อสิระใหท้่านหา
มมุถา่ยรูปตามอธัยาศยั ไดเ้ยลาพอสมคยร 

 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะทีอ่ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะทีม่เีย ิง้ชายหาด
สยยงาม ทรายสขีายนยลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่ยยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถา่ยรูปบรเิยณรอบๆ 

 
 

เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่คียามอดุมสมบูรณ์ไปดย้ยป่าไม ้และ
นกนานาชนิด มีชายหาดสขีาย ทรายละเอยีด สามารถเล่นน ้าได ้

ตลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดย้ย ไม่

ไกลจากเกาะราย ียังเป็นทีต่ัง้ของ อสิระทา่นถ่ายรูป และเกาะรายนีี้
ทา่นสามารถเลน่น ้าได ้(ขอ้คยรระยัง : ทีเ่กาะรายมีลีงิอาศัยอยู่บน

เกาะคยรระมัดระยงัในการยางทรัพยส์นิของทา่น) 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง 

 



ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนยิมในการด าน ้าทีไ่ม่

คยรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการัง
เกล็ดน ้าแข็ง เป็นปะการังทีม่ลีักษณะเป็นแผ่นหนิปูน

ซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มลีกัษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มี
ใหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแหง่นี ้

 

รอ่งน า้จาบงั แนยแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไป
ดย้ยปะการังออ่นหลากส ีและดายทะเลมากมาย โดย

ปกตกิารชมปะการังออ่น ตอ้งใชย้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba 
Diving) แต่ส าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้

มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสแีลย้ ร่องน ้าจาบัง
ยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น 

ปะการังเขากยาง, ปะการังสมอง, ปะการังดายใหญ่, 

ปะการังถย้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไมท้ะเล
,ปลาการต์นูสม้ขาย, ปลาการต์นูลายปลอ้ง, กัลปังหา

สสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดายสฟ้ีา, ปลา
สงิโต เป็นตน้ 

 

ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดย้ย
หินสีด ากลมมน ที่เกิดจากแนยหินที่ทับถมใตท้อ้ง

ทะเล และเกดิการกัดเซาะตามกาลเยลาจนเป็นหิน
รูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ให ้

คยามสยยงามเป็นอย่างยิ่ง  และน าท่าน ด าน ้า
บริเวณหลงัเกาะหินงาม  หลังจากนั้นน าท่าน

เดนิทางกลบัสูท่า่เรอืปากบารา 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่  

 
 หมายเหตุ : การท่องเทีย่ยแต่ละจุดขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศ ระดับน ้า และการประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจ

มีการป รับ เปลี่ยน  ทั ้งนี้ทางบริ ษัทจะค านึงถึง
ผลป ร ะ โ ยช น์ ข อ ง ผู ้เ ดิน ท า ง เ ป็ นห ลั ก  แ ล ะ

ทางบรขิอสงยนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายสย่นหนึง่สย่นใดกรณีทีไ่มส่ามารถร่องเรอืได ้ 
 

ทีพ่กั SEE SEA RESORT / BARA BARA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ถา่ยรูปปากบารา View Piont – หาดใหญ ่– วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล – สตรทีอารท์หาดใหญ่ – 

ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ ่– สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

เช็คเอาทจ์ากโรงแรม หลังจากนัน้น าท่านเช็คอนิที ่ถา่ยรูปปากบารา View Piont ถอืเป็นแลนดม์าร์คอกีจุดนึงของที่
บริเยณปากบารา ใหท้่านไดเ้ช็คอนิกับรูปปั้นปลาทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์ และชมยยิทะเลของจังหยัดสตูล ก่อนจะน าท่าน

เดนิทางกลบัสูเ่มอืงหาดใหญ ่
 

น าท่านสู ่วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล หรือ ยัดสแตนเลส แห่งนี้ ตัง้อยู่บน เขาคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จังหยัด

สงขลา ไฮไลทข์องยัดนี้คอื “องคพ์ระเจดยีท์ีส่รา้งจากสแตนเลส” ทัง้หมด นับย่าเป็น เจดยีส์แตนเลสหนึง่เดยียของโลก 
บรเิยณยัดยังสามารถมองเห็นยยิทยิทัศน์ของเมอืงหาดใหญ่ไดอ้กี

ดย้ย  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง  

 
 น าท่านเดนิถ่ายรูปชคิๆที ่สตรทีอารท์หาดใหญ่ เป็นภาพยาด

ตามผนังก าแพงอยู่แถบทกุซอก ทกุซอย รอบรเิยณ เป็นลยดลาย
ตา่งๆ จากฝีมอืของศลิปินจติรอาสาทีม่าร่ยมสรา้งสสีนั และรอยยิม้

ใหก้ับชายหาดใหญ่ และนักท่องเทีย่ย ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของหาดใหญ่ เป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่ยใหห้ลั่งไหลมากัน

อยา่งคบัคัง่ 

 
 

 
 น าทา่นซือ้ของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็ม

ยา่ "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีายจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแตเ่ดมิ 
 



20.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่ยบนิที ่VZ329  

22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสยสัดิภ์าพ .... พรอ้มคยามประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 06 เมษายน 2564 9,999 2,000 

05 – 07 เมษายน 2564 9,999 2,000 

17 – 19 เมษายน 2564 10,999 2,000 

18 – 20 เมษายน 2564 9,999 2,000 

19 – 21 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,000 

27 – 29 เมษายน 2564 9,999 2,000 

 

*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 

จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

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

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น/กรุป๊ข ึน้ไป กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ตัย๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่ยมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามคยามเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและคยามเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่ยคอยบรกิาร และ อ านยยคยามสะดยกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหยา่งเดนิทาง ยงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสย่นตัยนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รยมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุยใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ

อบุตัเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 380 บาท/15 กโิกลกรมั/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  



 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รยมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ย่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืยา่นักทอ่งเทีย่ยสละสทิธกิารเดนิทางในทยัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในยันเยลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ ยันจันทร ์ถงึศกุร ์

เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร ์เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาดังกลา่ยและยันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืยา่เป็นยนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่ยหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ยหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ยา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ยหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถย้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทาง 30 ยนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัยรเ์ต็มจ านยน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นยันเดนิทาง 15 - 29 ยัน คนืเงนิค่าทัยร์ 50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ย คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นยนัเดนิทาง 0 - 14 ยนั ไมค่นืเงนิคา่ทยัรท์ีช่ าระแลย้ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทยัรน์ีส้ าหรับผูม้ยีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ยเทา่นัน้ 

2. ทัยร์นี้เป็นทัยร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่ยมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไยใ้นรายการไม่ย่าบางสย่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดย้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมย่า่บางสย่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามคยามเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเยลา ณ ยนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึคยามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ยสย่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงยนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่คยามเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ยทีม่ไิดเ้กดิจากคยามผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏยิัต ิ อบุัตเิหต ุคยามเจ็บป่ยย คยามสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ คยามลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุยสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัยแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เยน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


