
 
 

 รหัสโปรแกรม : 21759 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาดใหญ่ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบินนกแอร์ 

 



วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา จังหวัด สตูล – นั่งเรือ 
SPEED  BOAT สู่เกาะหลีเป๊ะ - พักบนเกาะ 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 
อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD70 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ าเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.)  

แนะน าสิ่งที่ต้องเตรียมส าหรับทริปนี้ !! : ส าหรับการเดินทางในวันแรก 
 - รบกวนแยกกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก 1 ใบ แยกจากกระเป๋าใบใหญ่ ส าหรับการท่องเที่ยว

บนเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน  
 - แนะน าให้ท่านเตรียมของใช้ส่วนตัว เช่นผ้าขนหนู , กล้องถ่ายรูป , ครีมกันแดด,                    

กล้องถ่ายรูป, สิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จ าเป็น  
 - การแต่งตัวควรแบบคล่องตัวเหมาะส าหรับเที่ยวทะเล : รองเท้าที่กระชับ, รองเท้าแตะ 

กางเกงขาสั้น, ชุดว่ายน้ า, และชุดส าหรับผลัดเปลี่ยนหลังจากด าน้ า : ในวันที่ 2 ของ               
การเดินทาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่าน ลงเรือ  SPEED  BOAT สู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทาง
ตอนใต้ของเกาะอาดัง มีเวิ้งอ่าวท่ีสวยงาม ชายหาดสีขาวทรายละเอียด ท้องทะเล
สะอาด น้ าใส ปะการังอันสมบูรณ์ มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จนได้รับฉายาว่า “มัลดีฟส์
เมืองไทย” เกาะหลีเป๊ะ มีชายหาดท่ีส าคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แก่ หาดพัทยา, หาด         
ซันไรท์, หาดคาร์มา และ หาดซันเซ็ท  

น าท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม บุหงา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  ** อิสระพักผ่อน เดินเล่น
ชายหาด เล่นน้ า หรือท ากิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตาม
อัธยาศัย ** 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87


แนะน า!!   ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ะเปิด 18.00 -
24.00 น. ของทุกวัน : แหล่งรวมนักท่องเท่ียว ร้านเสื้อผ้า บาร์ มีร้านอาหารให้เลือก
กินหลากหลายแบบ  อาหารทะเลสดๆ ท้ั งบุพ เฟ่ ต์  ส้มต า ซีฟู๊ ด  ของหวาน                         
ร้านสะดวกซื้อ  ร้านขายทริปด าน้ า ร้านขายของท่ีระลึก เช่ น กระเป๋า ผ้าทอ                  
เปลือกหอย ฯลฯ และยงัมีร้านสะดวกซื้ออีกด้วย 

ขอเรียนแจ้งให้ทราบ  
ห้องพักบนเกาะหลีเป๊ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียง
ใหญ่ 1 เตียง : ส าหรับพัก 2 ท่าน) หากต้องการเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 
2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน
โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 
ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็มทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
ส าหรับท่านที่ต้องการพักแบบ 3 ท่าน โปรดเช็คอีกคร้ังก่อนท าการจอง 
 

วันที่สอง ด าน้ าโซนใน – นั่งเรือกลับสู่ท่าเรอืปากบารา - หาดใหญ่ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านลงเรือด าน้ าชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่องน้ าจาบัง  แหล่งปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาท่ีมีสีสันสวยงาม ชมความสวยงามของ 
 “ปะการังเจ็ดสี” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของบริเวณร่องน้ าจาบังแห่งน้ี   

เกาะหินงาม  ชมความสวยงามของหินบริเวณชายหาด หินลักษณะกลมมนจ านวนมหาศาล เมื่อ
 เปียกน้ าจะเปล่งประกายมันวาวสวยงามสะดุดตา (ทางอุทยานฯมีประกาศห้ามน า
 หินมาเรียงซ้อน เนื่องจากจะท าให้หินตกลงมาแตกเสียหาย)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง  (SET BOX) 
เกาะราวี   เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่หรือเรียกได้ว่าเป็นคู่แฝดของเกาะอาดัง มีแหล่งน้ าหลาย

 แห่งบริเวณรอบเกาะ และยังพบสัตว์ป่าได้หลายชนิดบนเกาะราวี หาดทรายขาว
 บริสุทธิ์ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาวหลายร้อยเมตรและท่ีส าคัญเป็นจุดท่ีเหมาะส าหรับ
 การพักผ่อนได้รับความนิยม และท่ีส าคัญท่ีขาดไม่ได้เลย เป็นจุดด าน้ า ที่มีปะการัง
 ท่ีสวยงามเลยทีเดียว  

เกาะยาง   เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ าทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็งท่ี
 สวยงาม เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาด
 ท่ีมีทรายละเอียด  

เกาะอาดัง   เป็นเกาะท่ีมีความใหญ่เป็นอันดับท่ีสองรองจากเกาะตะรุเตา เกาะนี้มีหาดทราย
 ละเอียดสวยงาม  ในน้ าเต็มไปด้วยปะการังโขดและปะการังชนิดอื่น ๆ รวมถึงสัตว์
 ทะเลต่าง ๆ ท่ีอาศัยตามแนวปะการัง เช่น ดาวทะเล , เม่นทะเล, ปลาสลิดหิน,  
 ปลาขี้ตังเบ็ด, ปลานกแก้ว  ให้ท่านได้อิสระด าน้ าเล่นชมปะการัง สัตว์ทะเล          
 ต่าง ๆ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติเล่นน้ าทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย 
 จนถึงเวลาอันสมควร   

(หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ด าน้ า สน็อกเกิ้ล SNORKEL ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท และ
มีค่ามัดจ าอุปกรณ์อีก 1,000 บาท) 

 
(จุดด าน้ าโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศและ

ประกาศจากทางอุทยานเป็นผู้ก าหนด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 
หากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการด าน้ าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย
ทุกกรณีเนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งสิ้น) 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
หลังจากด าน้ า  
น าท่าน เดินทางกลับสูท่่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวท่ีสวยงามของทะเลอันดามัน  
เดินทาง ถึง ท่าเรือปากบารา รถรอรับน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

  น าท่านเข้าสู่ที่ นิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือ เทียบเท่า 
 
วันที่สาม วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล  – ตลาดกิมหยง - 

สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดท่ีเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ

อ าเภอหาดใหญ่ หนึ่งในสถานท่ีเท่ียวชมวัดท่ีสวย  มีสิ่งส าคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐาน
พระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมง
คล ท่ีว่ากันว่าใหญ่ เป็นอันดับสามของโลก ท่ีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศนิยมมากราบไหว้ 
 

 
 
 
 
 



จากนั้น น าทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่บนเขาคอหงส์ หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม
แปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสท้ังหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลส 
หนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกท้ังยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริย
วัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
อิสระ ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องส าอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา 
ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ัวไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขาย
สินค้าท่ัวไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็ น
ลักษณะตลาดสด  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 
 

 
 



21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD77 
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง              
ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์, คนขับรถของแต่ละสถานที่)
เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ  
พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

วันเดินทาง ราคา / ท่าน พักเดี่ยว 

พฤษภาคม : 16 - 18 / 23 - 25  8,989.- +3,000 
พฤษภาคม : 02 - 04 (วันหยุดชดเชยแรงงาน, วันฉัตรมงคล) /  
09 - 11 (วันพืชมงคล) 

9,999.- +3,000 

 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และ
คนขับรถท่านละ  300 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน *   
** ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง ** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ  พร้อมน้ าหนัก กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ     
 ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
ห้องพักบนเกาะหลีเป๊ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง 
ส าหรับพัก 2 ท่าน) หากต้องการเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 
ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการ
ห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน



โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน ส าหรับท่านที่ต้องการพักแบบ 3 ท่าน โปรดเช็คอีกครั้ง
ก่อนท าการจอง 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อ
ท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าซื้อที่นั่งบนรถน าเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรอท่ีนั่งอยู่
โดยอัตโนมัติ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ช าระเงิน
หรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
  
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกค้าช าระเงินมา 
และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
(ยึดเงินเต็มจ านวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่าย
จ าเป็นอื่น ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่
สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้ 
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทาง

บริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 
วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุก
กรณ ี
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ** 



 
หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติ

และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่ีเกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้นแต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระ
ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ ระบุไว้แล้ว
ท้ังหมด 

 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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