VWLPE3D หาดใหญ่ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์
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วันแรก
04.00 น.

06.00 น.
07.25 น.

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่ าเรื อปากบารา จังหวัด สตูล – นั่งเรื อ SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ พักบนเกาะ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง
ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)
ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อปากบารา อําเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)
แนะนําสิ่ งทีต่ ้ องเตรียมสํ าหรับทริปนี้ !! สํ าหรับการเดินทางในวันแรกรบกวนแยกกระเป๋าสั มภาระใบเล็ก 1 ใบ แยก
จากกระเป๋าใบใหญ่ สํ าหรับการท่ องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน แนะนําให้ ท่านเตรียม ของใช้ ส่วนตัว ผ้าขนหนู ,
กล้ องถ่ ายรู ป , ครีมกันแดด , กล้ องถ่ ายรู ป , สิ่ งของเครื่ องใช้ เท่ าที่จําเป็ น การแต่ งตัวควรแบบคล่ องตัว เหมาะสํ าหรับ
เที่ยวทะเล รองเท้ าที่กระชับ รองเท้ าแตะ กางเกงขาสั้ น ชุดว่ ายนํา้ และชุดสํ าหรับผลัดเปลีย่ นหลังจากดํานํา้ ในวันที่ 2
ของการเดินทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
่ างตอน
หลังอาหารกลางวัน นําท่านลงเรื อ SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลางทะเลอยูใ่ นเขตจังหวัดสตูล อยูท
ใต้ของเกาะอาดัง มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม ชายหาดสี ขาวทรายละเอียด ท้องทะเลสะอาด นํ้าใส ปะการังอันสมบูรณ์ มีวิว
ทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงาม จนได้รับ ฉายาว่า มัล ดี ฟ ส์ เมื อ งไทย เกาะหลี เป๊ ะ มี ช ายหาดที่ สําคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แ ก่ หาด
พัทยา หาดซันไรท์ หาดคาร์ มา และ หาดซันเซ็ท
 นําท่ านเข้ าสู่ ที่พก
ั โรงแรม บุหงา รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ า ** อิสระพักผ่ อน เดินเล่ นชายหาด เล่ นนํา้ หรื อทํา
กิจกรรมของทางรีสอร์ ทที่จัดไว้ เพื่อนักท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย **
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนํา!! ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ ะเปิ ด
18.00-24.00 น.ของทุกวัน แหล่งรวมนักท่องเที่ยว ร้านเสื้ อผ้า บาร์ มีร้านอาหารให้เลือกกินหลากหลายแบบ อาหาร
ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ ต์ ส้มตํา ซี ฟู๊ด ของหวาน ร้านสะดวกซื้ อ ร้านขายทริ ปดํานํ้า ร้านขายของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า ผ้า
ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยังมีร้านสะดวกซื้ออีกด้วย.
ขอเรี ยนแจ้ งให้ ทราบ ห้องพักบนเกาะหลีเป๊ ะโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง
สําหรับพัก 2 ท่าน) หากต้องการเป็ นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับ
เป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ ง
โรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
สํ าหรับท่ านที่ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน โปรดเช็คอีกครั้งก่ อนทําการจอง
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วันที่สอง
เช้ า
08.00 น.

เที่ยง

ดํานํา้ โซนใน – นั่งเรื อกลับสู่ ท่าเรื อปากบารา - หาดใหญ่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านลงเรื อ ดํานํา้ ชมปะการัง ใกล้ ชิดปลาทะเล

ร่ องนํา้ จาบัง แหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาที่มีสีสน
ั สวยงาม ชมความสวยงามของ “ปะการังเจ็ดสี ” ซึ่ง
เป็ นไฮไลท์ของบริ เวณร่ องนํ้าจาบังแห่งนี้
เกาะหินงาม ชมความสวยงามของหิ นบริ เวณชายหาด หินลักษณะกลม
มนจํานวนมหาศาล เมื่อเปี ยกนํ้าจะเปล่งประกายมันวาวสวยงามสะดุดตา (ทางอุทยานฯมีประกาศห้ามนําหินมาเรี ยง
ซ้อน เนื่องจากจะทําให้หินตกลงมาแตกเสี ยหาย)
 บริการอาหารกลางวัน แบบกล่ อง (SET BOX)
เกาะราวี เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นคู่แฝดของเกาะอาดัง มีแหล่งนํ้าหลายแห่ งบริ เวณรอบเกาะ และยัง
พบสัตว์ป่าได้หลายชนิดบนเกาะราวี หาดทรายขาวบริ สุทธิ์ทอดตัวเป็ นแนวโค้งยาวหลายร้อยเมตรและที่สาํ คัญเป็ นจุด
ที่ เหมาะสําหรับการพักผ่อนได้รับความนิ ยม และที่ สําคัญ ที่ ขาดไม่ได้เลย เป็ นจุ ดดํานํ้า ที่ มีปะการังที่ สวยงามเลย
ทีเดียว เกาะยาง เป็ นเกาะเล็ก ๆ อยูไ่ ม่ไกลจากเกาะอาดัง นํ้าทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็งที่สวยงาม เช่น ปะการัง
เขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาดที่มีทรายละเอียด เกาะอาดัง เป็ นเกาะที่มีความใหญ่เป็ น
อันดับที่สองรองจากเกาะตะรุ เตา เกาะนี้ มีหาดทรายละเอียดสวยงาม ในนํ้าเต็มไปด้วยปะการังโขดและปะการังชนิ ด
อื่น ๆ รวมถึงสัตว์ทะเลต่าง ๆ ที่ อาศัยตามแนวปะการัง เช่ น ดาวทะเล, เม่นทะเล, ปลาสลิดหิ น, ปลาขี้ตงั เบ็ด, ปลา
นกแก้ว ให้ ท่ านได้ อิสระดํานํ้าเล่ น ชมปะการั ง สั ต ว์ ทะเลต่ าง ๆ สั ม ผัสความงดงามของธรรมชาติเล่ น นํ้าทะเลใส
บริ สุทธิ์ ตามอัธยาศั ย จนถึงเวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ดาํ นํ้า สน็อกเกิ้ล SNORKEL ค่าใช้จ่าย
ท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามัดจําอุปกรณ์อีก 1,000 บาท) (จุดดํานํ้าโปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน
้ อยู่กบั ความ
เหมาะสมของสภาพอากาศและประกาศจากทางอุทยานเป็ นผู้กําหนด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ หาก
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สภาพอากาศไม่ เอื้อต่ อการดํานํ้าทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าใช้ จ่ายทุกกรณีเนื่องจากเป็ นการชําระแบบเหมา
จ่ ายกับตัวแทนแล้ วทั้งสิ้น)

หลังจากดํานํา้ นําท่ านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อปากบารา พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....
เดินทางถึง ท่ าเรื อปากบารา รถรอรับนําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองหาดใหญ่
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น


วันที่สาม
เช้ า

นําท่ านเข้ าสู่ ที่ นิวซีซั่น หาดใหญ่ หรื อ เทียบเท่ า

วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรื อ วัดหาดใหญ่ใน เป็ นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ งของอําเภอหาดใหญ่ หนึ่ งใน
สถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย มีส่ิ งสําคัญ คือ เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สู ง 15 เมตร กว้าง 10
เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่วา่ กันว่าใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก ที่นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมมากราบไหว้
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จากนั้น

นําทุ ก ท่ า นสู่ วั ด พระมหาเจดี ย์ ไ ตรภพไตรมงคล หรื อ เจดี ย์ ส แตนเลส ตั้ง เด่ น เป็ นสง่ าอยู่บ นเขาคอหงส์ หลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นท์ โดยองค์พระเจดียม์ ีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็ นสแตนเลสทั้งหมด
เรี ยกได้ว่าเป็ น เจดียส์ แตนเลส หนึ่ งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ ตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่ องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยัง
สร้างเพื่อเป็ นศูนย์รวมใจสื บสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม ประเพณี ไทย การเผยแพร่ พุทธ
ประวัติและพุทธจริ ยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดกิมหยง แหล่งสิ นค้ามีให้เลือกซื้ อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว
เครื่ องสําอางค์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าทัว่ ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2
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ชั้น ชั้นล่างจะขายสิ นค้าทัว่ ไป ส่ วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่ วนด้านตะวันออกจะเป็ นลักษณะตลาดสด
เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

21.55 น.
23.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD77
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........

หมายเหตุ : รายการทัวร์ทอ
่ งเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์
,หัวหน ้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็ นผู ้บริหารเวลาปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ.

อัตราค่ าบริการ พฤษภาคม – สิ งหาคม 2564
วันเดินทาง

ราคา/ท่ าน

พักเดีย่ ว

พฤษภาคม : 16-18 / 23-25
พฤษภาคม : 02-04 (วันหยุดชดเชยแรงงาน,วันฉัตรมงคล) /
09-11 (วันพืชมงคล)

8,989

+3,000

9,999

+3,000

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้น ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ท่ านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชําระได้ ที่เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ก่ อนออกเดินทาง *
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมนํ้าหนัก กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ห้องพักบนเกาะหลีเป๊ ะโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง สําหรับพัก 2 ท่าน) หากต้องการเป็ น
ห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
สํ าหรับท่ านที่ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน โปรดเช็คอีกครั้งก่ อนทําการจอง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
 กรณีผู้เดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชําระค่าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน
้ อยู่กบั ความพึงพอใจของท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์ ผเู ้ ดินทางต้อง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่ านละ 4,000 บาท พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน หากไม่ชาํ ระตามที่บริ ษทั
กําหนด ขออนุญาตตัดที่นง่ั เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นง่ั อยูโ่ ดยอัตโนมัติ และต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย
30 วัน หากท่านไม่ชาํ ระเงินหรื อไม่ชาํ ระเงินตามกําหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
1. กรณียกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วันขึน
้ ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชําระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี)
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจํานวน)
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3. กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี) อาทิ
เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่น ๆ
4. กรณี สายการบินหรื อบริ ษทั ทัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทําการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบิน แบบเช่ าเหมาลํา กรณีผู้จองไม่ สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางแทนได้ ดังนี้
1. ผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้ องแจ้ งทางบริษัทล่ วงหน้ าพร้ อมสํ าเนาหน้ าบัตร
ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่ อนการเดินทาง 7 วันทําการ (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่ นผู้เดินทาง
ได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
2. หากผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่ แจ้ งหลัง 7 วันก่ อนการเดินทาง มีค่าใช้ จ่ายในการ
เปลีย่ นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่ อนการเดินทาง ไม่ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ ทุกกรณี
**เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละ
สิ ทธิ์ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ราคาและรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ ยว โรงแรมที่ พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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8. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
10. กรุ ณาอ่าน ทําความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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