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เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินแบบเช่าเหมาลำ ท้ังน้ีเท่ียวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ข้ึนอยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้วทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเด่ียว โรงแรม 

12 – 15 เมษายน 2564 11,999 + 3,500 บุหงา รีสอร์ท 
12 – 15 เมษายน 2564 12,555 + 3,500 บันดาหยา รีสอร์ท 

 
**ฟรี!! ประกนัโควิด เมื่อซ้ือทัวร์ภายใน 28 ก.พ. 64 เจอ จ่าย จบ คุ้มครอง 20,000 บาท เมื่อได้รับ

การวินิจฉยัโรคจากแพทย์ว่าติดเช้ือโควิด-19 เป็นคร้ังแรก (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
R ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

R ค่ารถปรับอากาศ นำเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      

R ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

ห้องพักบนเกาะหลีเป๊ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง สำหรับพัก 2 ท่าน) หาก

ต้องการเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับ

เป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน สำหรับท่านท่ีต้องการพักแบบ 3 ท่าน โปรดเช็คอีก

คร้ังก่อนทำการจอง 

R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

R ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 



 

 

 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม  1,000 บาท 

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามท่ี

บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั ่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อน

เดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  เม่ือ

ท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 
  

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์น้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาลำ การันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเม่ือ

จองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังสิ้น  เว้นแต่ 

1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสำเนา

หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยน

ผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายใน

การเปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น ** 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที ่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสำคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ท้ังสิ้นแต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน 

10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


