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วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง–หาดใหญ่–สตูล Satun Street Art-ท่าเรอืต ามะลงั-ลอ่งเรอืชมนกอนิทร-ีสตูล 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai 

AirAsia) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 
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07.00 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD6101 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ น าท่านเดนิทางสู่

จงัหวดัสตูล น าท่านเทีย่วชมพพิทิธภณัฑส์ถานแห่งชาตคิฤหาสนก์ูเดน็ ในตวัเมอืงสตูล   และใหท่้านไดเ้ทีย่วชมถนนสาย

วฒันธรรม  เกบ็ภาพกบั  Satun Street Art ภาพเลา่เรื่องของเมอืงสตูล  ไดเ้วลา น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืต ามะลงัซึ่งเป็น

ท่าเรอืเดนิทางระหว่างไทยกบัมาเลเซยีน าท่านลอ่งเรอืเทีย่วชมธรรมชาตป่ิาโกงกางทีย่งัคงอดุมสมบูรณ์ ชมปูยกัษก์า้มดาบ 

ชมฝูงนกอนิทรยี ์ฝูงนกเหยีย่วแดง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนูซีฟู๊ ด 

บ่าย น าท่านสกัการะขอพรเสดจ็เตี่ยกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัด ์น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  

ที่พกั  Sinkiat Buri Hotel, สตูล ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง ท่าเรอืปากบารา–เกาะไข่–รอ่งน ้ าจาบงั–เกาะหนิงาม–เกาะยาง–เกาะอาดงั–เกาะราว–ีเกาะหลเีป๊ะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

09.00 น.  พรอ้มกนับรเิวณท่าเทยีบเรอืปากบารา เพือ่เดนิทางไปยงัเกาะหลเีป๊ะโดยเรอืสปีดโบท๊ และหมูเ่กาะใกลเ้คียง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่เกาะหลเีป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ เกาะไขม่เีอกลกัษณท์างธรรมชาตทิี่สวยงาม มซีุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ 

ซุุม้ประตูเกาะไข่รกันิรนัด ์ซุ่มประตูน้ีกลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องการประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสตูล เกาะไข่ยงัมชีายหาดที่

ขาวสะอาด เหมอืนสไีข ่น า้ทะเลใสและสวย ความส าคญัทางธรรมชาตขิองเกาะน้ียงัเป็นทีเ่ต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไขเ่สมอ 

11.00 น. เดนิทางถงึเกาะหลเีป๊ะ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง SET BOX 

บ่าย ไกดพ์าคณะเดนิทางโดยเรอืหางยาว สู่ทรปิด าน า้ทะเลหลเีป๊ะ ท ัง้หมด 6 จดุ 5 เกาะ ดงัน้ี 

1. ร่องน ้ าจาบงั จุดดูปะการงั 7 ส ีด าน า้ชมโลกใตน้ า้ทีส่วยงามเกนิบรรยาย ร่องน า้จาบงัเป็นบรเิวณทีไ่ดช้ื่อว่ามปีะการงัที่ 

สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ไฮไลทสุ์ดกค็ือปะการงัเจด็ส ีปะการงัอ่อนสแีดง ชมพ ูมว่ง สม้ ปะการงัโขดสนี า้ตาล 

2. เกาะหนิงาม เราจะไดเ้ขา้ไปเทีย่ว 2 จดุ คือ จดุด าน า้ดูปะการงัดา้นหลงัเกาะหนิงาม ขึ้นไปชมหาดหนิสดี านิล 

3. เกาะยาง เกาะขนาดเลก็ มชีายหาดทีย่าวและสวยงาม ทางดา้นทศิใตข้องเกาะเป็นจดุด าน า้ตื้นดูปะการงั เกาะยางแห่งน้ีกม็ ี

ปะการงัอนัเป็นเอกลกัษณ ์คือ “ปะการงัผกักาดหอม” 

4. เกาะอาดงั หรือ หมู่เกาะอาดงัราวี ด าน า้ชมดอกไมท้ะเล ใกลช้ิดฝูงปลาการตู์น นอกจากน้ียงัมปีะการงัอ่อนหลากสสีนั

เหมอืนสวนดอกไมเ้ใตท้อ้งทะเล 

5. เกาะราว ีเกาะสุดทา้ยของทรปิ เกาะราวเีป็นเกาะใหญ่ทีอ่ยู่เคียงขา้งกบัเกาะอาดงั ขึ้นชื่อในเรื่องของชายหาดที่เป็นชายหาด

ทรายขาวสวย และสามารถลงเลน่น า้  

หมายเหตุ : โปรแกรมการด าน ้ า อาจจะมีการสลบัสบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ ซึ่งข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ กระแสน ้ า และ

องคป์ระกอบในดา้นความปลอดภยั 
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น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ   เทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเล  ชมความเป็นอยู่ของชาวเล  เลน่น า้บรเิวณชายหาด    

ค า่  บรกิารอาหารค า่ โรงแรมที่พกั หรอื รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารค า่พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่วชมเลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึ บรเิวณ ถนนคนเดนิ 

ที่พกั  A Plus Lipe Resort, เกาะหลเีป๊ะ ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า* 

*กรณีหอ้งพกัคู่แบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ บริษัทขอปรบัหอ้งพกัแบบเตียงเด่ียวแทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

หอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูที่นอนเสรมิข้ึนอยู่กบัแบบที่พกัของโรงแรมนั้นๆ 

 

วนัที่สาม เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา-อทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะเภตรา-สะพานขา้มกาลเวลา-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

09.00 น.  เกบ็สมัภาระพรอ้มเดนิทางกลบั อ าลาเกาะหลเีป๊ะน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเทยีบเรอืปากบารา โดยเรอืสปีดโบท๊   

11.00 น.  ถงึท่าเรอืปากบารา  ตรวจเชค็สมัภาระขึ้นสู่ฝัง่เพือ่เดนิทางสู่หาดใหญ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

13.00 น. น าท่านเทีย่วชม อทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะเภตรา  น าท่านชมธรรมชาต ิและขา้มสะพานขา้มกาลเวลา หน่ึงในอทุยานธรณีโลก

แห่งแรกของประเทศไทย บนัทกึหลกัฐานของโลกใตท้ะเลเมือ่ 500 ลา้นปีก่อน 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่หาดใหญ่  อสิระกบัการพกัผ่อนชอ้ปป้ิง ณ  ตลาดกมิหยง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาท ิเช่น อาหารแหง้ 

กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆ เครื่องส าอาง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษจีากประเทศ

เพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยา 

ค า่  อสิระ ม้ือค า่ ตามอธัยาศยั  

ที่พกั  RED PLANET HOTEL, หาดใหญ่ หรอืระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สี ่ โรงแรม–สนามบนิหาดใหญ่–กรุงเทพฯ ดอนเมือง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง SET BOX 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิหาดใหญ่ 

09.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD6102 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

10.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบรกิาร 

หนีรอ้น ไปนอน เกาะหลเีป๊ะ  – FD 4 วนั 3 คืน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

 ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 15 กโิลกรมั ต่อเที่ยวบนิ 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเรอื Speed Boat ไป – กลบั ระหว่างปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ 

 ทริปด าน า้ อปุกรณด์ าน า้ 

 ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 15 กโิลกรมั 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรค

ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 400 บาท /ทรปิ/ท่าน 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

15-18 เมษายน 2564 9,990.- 2,000.- 

16-19 เมษายน 2564 9,990.- 2,000.- 

18-21 เมษายน 2564 8,990.- 2,000.- 

19-22 เมษายน 2564 8,990.- 2,000.- 
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เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่ืนเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 36 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 9-

18 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 19-26 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 27-35 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพล

เรอืนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้ 
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6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัิ เหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีหอ้งพกัคู่แบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ บริษทัขอปรบัหอ้งพกัแบบเตียงเดี่ยวแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หอ้งพกั 3 ท่าน อาจ

เป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึ้นอยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

15. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

  


