
 

 



 

วนัทีแ่รก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิหาดใหญ ่– ทา่เทยีบเรอืปากบารา – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา –  

  เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – หาดซนัเซ็ท – ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ    

 

04.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 2 ช ัน้ 3 สายการบนิไทยไลออน

แอร ์(SL)  

06.00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่สนามบนิหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยเทีย่วบนิที ่SL702 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 

25 นำท)ี  

07.20 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิหาดใหญ่ น ำทำ่นเดนิทำงไปยังจุดนัดหมำยเพื่อเปลีย่นเป็น รถตู ้เพื่อเดนิทำงต่อไปยัง ทา่เทยีบ

เรอืปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ท่ำเรอืปำกบำรำเป็นท่ำเรือขำ้มฟำกทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งในเกำะหลเีป๊ะ และเป็น

ท่ำเรือเฟอรร์ี่หลักในจังหวัดสตูล และยังท ำหนำ้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อไปยังเกำะต่ำงๆ รวมถงึเกำะตะรุเตำ และเกำะบุโหลน 

ท่ำเรอืปำกบำรำเป็นหนึง่ในท่ำเรอืทีถู่กใชบ้รกิำรมำกทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพำะในชว่งของฤดูกำลท่องเทีย่วทีม่เีรือ

ขำ้มฟำกวิง่ตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นบาราโรต ีเมนูพเิศษ!! โรต+ีชาชกั (1) 
 

09.00 น.  น ำทำ่นลง เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ เพือ่ออกเดนิทำงสู ่อุทยานแหง่ชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยูใ่นทะเลอันดำมัน เป็น

อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำยำวนำน และควำมสวยงำมของ

ธรรมชำตทิีย่ังคงควำมสมบรูณ์ ค ำวำ่ตะโละเตรำ หรอืตะรุเตำ ในภำษำมลำยูแปลวำ่ มอีำ่วมำก เพรำะประกอบไปดว้ยเกำะ

ต่ำง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 เกำะ และเกำะขนำดใหญ่ 7 เกำะ ไดแ้ก่ เกำะตะรุเตำ, เกำะอำดัง, เกำะรำว,ี เกำะหลเีป๊ะ, เกำะ

กลำง, เกำะบำตวง และเกำะบสิส ี 

 (รอบเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคญั) 

 น ำท่ำนชม เกาะตะรุเตา เกำะทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นทีคุ่มขังนักโทษทำงกำรเมอืงในอดตี และดว้ยสภำพธรรมชำตทิียั่งคงควำม

อดุมสมบรูณ์ ท ำใหเ้กำะตะรุเตำเป็นอกีสถำนทีท่ีไ่ดรั้บควำมนยิมจำกนักทอ่งเทีย่วจำกทั่วทกุมมุโลก 

 



 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงตอ่สู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหวำ่งเกำะอำดงัและเกำะรำว ีเป็นเกำะทีม่ชีำยหำดสขีำวนวล เหมอืนสไีขต่ัด

กับน ้ำทะเลสเีขยีวใสสะอำด มเีอกสกัษณ์ส ำคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนำดใหญ่ ทีส่ำมำรถเดนิลอดเขำ้ออกได ้และยังมคีวำม

เชือ่กันวำ่ หำกชำยหญงิคูใ่ดทีไ่ดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ตง่งำนกันอกีดว้ย อสิระใหท้ำ่นหำมุมถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย ไดเ้วลำ

พอสมควร  

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกำะที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำตหิมู่เกำะตะรุเตำ เป็นเกำะที่มีเว ิง้ชำยหำด

สวยงำม ทรำยสขีำวนวลละเอยีด น ้ำตืน้เขนิ และมปีระกำรังทีส่วยงำมรำยลอ้มรอบเกำะ  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (2) 

 

 เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  

17.00 น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หาดซนัเซ็ท (Sunset Beach) ชำยหำดดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดชมววิพระอำทติย์

ตกทีส่วยทีส่ดุเกำะหลเีป๊ะ อสิระใหท้ำ่นเก็บภำพควำมสวยงำมของพระอำทติยย์ำมเย็นตำมอธัยำศัย 

18.00 น. จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยำมค ำ่คนื  

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ ดงทะเล บชี รสีอรท์ หรอืบนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทา่ 

 (โรงแรมบนัดาหยา รสีอรท์ จะเป็นเตยีง แบบ Double Bed (1 เตยีงใหญ)่ กรณีตอ้งการพกัหอ้งแบบ Twin 

Bed มสีว่นตา่งเพิม่ ทา่นละ 500 บาท) 

 

 

 

 



วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – เกาะยาง – อา่วเรอืใบ – เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบงั – เกาะหลเีป๊ะ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

08.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงขึน้ เรอืหางยาว เพือ่ชมควำมสวยงำมของหมู่เกำะภำยในอทุยำนแห่งชำตหิมู่เกำะตะรุเตำ พรอ้มชมควำม

สวยงำมของโลกใตท้อ้งทะเล  

น ำท่ำนชม เกาะหนิงาม เกำะเล็กๆชำยหำดรำยลอ้มไปดว้ยหนิสดี ำกลมมน ทีเ่กดิจำกแนวหนิทีท่ับถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิกำรกดัเซำะตำมกำลเวลำจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี ำขลบั ตดักบัน ้ำทะเลสมีรกต ใหค้วำมสวยงำมเป็นอยำ่งยิง่  

 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกำะยอดนยิมในกำรด ำน ้ำทีไ่ม่ควรพลำด โดยเฉพำะปะกำรังผักกำด หรอืปะกำรังเกล็ดน ้ำแข็ง เป็น

ปะกำรังทีม่ลีกัษณะเป็นแผน่หนิปนูซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มลีกัษณะคลำ้ยใบผักกำดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมำกมำยทีเ่กำะแหง่นี ้

 

ชม อ่าวเรอืใบ ทีเ่กำะอำดัง อ่ำวทีม่ชีำยหำดกวำ้งขวำง และเป็นจุดชมปะกำรังน ้ำตืน้ และปลำสวยงำมหลำกหลำยชนิด 

อำทเิชน่ ปลำกำรต์นู, ดำวทะเล, ปลำสลดิหนิ เป็นตน้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (4) 

 

น ำท่ำนชม เกาะราว ีเกำะทีม่คีวำมอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่ำไม ้และนกนำนำชนิด มชีำยหำดสขีำว ทรำยละเอยีด สำมำรถ

เลน่น ้ำไดต้ลอดชำยฝ่ัง และยังสำมำรถด ำน ้ำดปูะกำรังน ้ำตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจำกเกำะรำว ียังเป็นทีต่ัง้ของ รอ่งน า้จาบงั 

แนวแทง่หนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลมุไปดว้ยปะกำรังออ่นหลำกส ีและดำวทะเลมำกมำย โดยปกตกิำรชมปะกำรังออ่น ตอ้งใช ้

วธิดี ำน ้ำลกึ (Scuba Diving) แต่ส ำหรับทีน่ี่ปะกำรังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้มำก นอกจำกปะกำรังออ่นหลำกสแีลว้ ร่องน ้ำจำบัง

ยังเป็นแหลง่ของปะกำรังหลำกหลำยชนดิ เชน่ ปะกำรังเขำกวำง, ปะกำรังสมอง, ปะกำรังดำวใหญ่, ปะกำรังถว้ยสสีม้ ฯลฯ 



นอกจำกนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลำกำรต์นูสม้ขำว, ปลำกำรต์นูลำยปลอ้ง, กัลปังหำสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลำสลดิหนิ, ปลำดำว

สฟ้ีำ, ปลำสงิโต เป็นตน้ 

 

 
 

หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงั ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิ



ค่าใชจ้่ายในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่น

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

ไดเ้วลำพอสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ ดงทะเล บชี รสีอรท์ หรอืบนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ทา่เทยีบเรอืปากบารา – สนามบนิหาดใหญ ่– สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

09.30 น. เชค็เอำ้ทส์มัภำระ พรอ้มเดนิทำงกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จงัหวดัสตลู  

11.30 น. เดนิทำงถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา น ำทำ่นเปลีย่นเป็น รถตู ้พรอ้มเดนิทำงสู ่สนามบนิหาดใหญ ่เพือ่เดนิทำงกลบั 

13.00 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ใหท้ำ่นเชค็อนิสมัภำระเพือ่เดนิทำงกลับ 

15.45 น. น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่SL709 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 25 

นำท)ี  

17.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพและควำมประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง  

พกั 2-3 ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่เด็ก

ไมม่เีตยีง 

พกั 2-3 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว 

 

15 – 17 ตลุาคม 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.00 – 07.20 
(ส)    SL709 HDY-DMK 15.45 – 17.10 

8,999 8,599 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.00 – 07.20 
(อ)    SL709 HDY-DMK 15.45 – 17.10 

8,999 8,599 2,500 

22 – 24 ตลุาคม 2563 
พฤ) SL702 DMK-HDY 06.00 – 07.20 
(ส)   SL709 HDY-DMK 15.45 – 17.10 8,999 8,599 2,500 

25 – 27 ตลุาคม 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

29 – 31 ตลุาคม 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 8,999 8,599 2,500 

01 – 03 พฤศจกิายน 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

05 – 07 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

08 – 10 พฤศจกิายน 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

12 – 14 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

15 – 17 พฤศจกิายน 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

19 – 21 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

22 – 24 พฤศจกิายน 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

26 – 28 พฤศจกิายน 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 8,999 8,599 2,500 

29 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 
2563 

(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 8,999 8,599 2,500 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 8,999 8,599 2,500 

13 – 15 ธนัวาคม 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

8,999 8,599 2,500 

17 – 19 ธนัวาคม 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 8,999 8,599 2,500 

20 – 22 ธนัวาคม 2563 
(อา) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(อ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

9,999 9,599 3,500 

24 – 26 ธนัวาคม 2563 
(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 9,999 9,599 3,500 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม)่ 
(พ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ศ)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 12,999 12,599 4,500 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564  

(วนัปีใหม)่ 

(พฤ) SL702 DMK-HDY 06.40 – 08.10 
(ส)   SL709 HDY-DMK 16.20 – 17.55 

12,999 12,599 4,500 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 500 บาท ** 

 

 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่28 กนัยายน 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีที่

คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัข ึน้จากเดมิ ** 

 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 

**ส าหรบัเทีย่วบนิ กรงุเทพฯ-หาดใหญ-่กรงุเทพฯ มเีทีย่วบนิทกุวนั กรณีในตารางไมม่พีเีรยีดตามทีต่อ้งการ ทา่น

สามารถตดิตอ่สอบถามพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทางเพิม่เตมิกบัทางเซลลไ์ดอ้กีคร ัง้** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 – 10 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 8 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

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

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่บตัรโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่รถตูไ้ป-กลบั (สนำมบนิหำดใหญ-่ทำ่เทยีบเรอืปำกบำรำ-สนำมบนิหำดใหญ)่   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุ 

 คำ่ทีพั่ก พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอืระดบัเดยีวกนั ทัง้นีบ้รษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

 คำ่จำ้งมัคคเุทศก ์และทมีงำนคอยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท, คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร (กรุณำสอบถำมจำกหัวหนำ้ทัวรก์อ่นกำรใช ้

บรกิำร) 

 คำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

 คำ่ Gala Dinner กรณีเขำ้พักในชว่งวนัที ่31 ธันวำคม (ทำงโรงแรมจะดสูถำนกำรณ์จ ำนวนผูเ้ขำ้พักและจะแจง้ใหท้รำบอกีครัง้)  

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%  

  คำ่ทปิพนักงำนขบัเรอื และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 300 บำท/ทรปิ/ทำ่น 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเง ือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเด ินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง

กบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่

ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักคำ่ใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

คำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรือคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรอืชว่ง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ 

และเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำย

ของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip



