
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
พร้อมกันท่ีจุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งว ัฒนะ – ออกเดินทางสู่
จงัหวดัตรัง 

    

2 
ตรัง – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – 
หมู่บา้นชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ      

   Wapi Resort 

3 
ด าน ้าชมปะการังรอบใน – ร่องน ้าจาบงั – เกาะหินงาม – เกาะราวี (หาด
ทรายขาว)  – เกาะยาง – เกาะอาดงั 

   Wapi Resort 

4 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ     

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

WONDERFUL THAILAND 
ทัวร์เกาะหลเีป๊ะ 4 วนั 2 คืน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

6,900.- 



 

 

วนัแรก       พร้อมกนัที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แมค็โคร แจ้งวฒันะ – ออกเดนิทางสู่จงัหวดัตรัง  
18.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน   

มกีารพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ น าท่านออกเดินทางสู่ 
จงัหวดัตรัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง ตรัง – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลเีป๊ะ – หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  
เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ใหท่้านท าภารกิจส่วนตวัใหเ้รียบร้อย และรับประทานอาหารเช้า ณ เมอืงตรัง (มือ้ที่ 1) เมนูติม่ซ า 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะลงเรือสปีดโบท้ เพ่ือเดินทางไปยงัจุดแรก ณ  เกาะตะรุ

เตา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ (แบบกล่องบนเรือ) (มือ้ที่ 2) 
บ่าย เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซ่ึงประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จ านวน 51 เกาะ 

ตั้งอยู่ในทะเลอนัดามนั ดา้นใตข้องเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลงักาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร น า
ท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนยนิ์ทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพนัเต
มะละกา จากนั้นเดินทางไปยงั เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเลก็ซ่ึงอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหวา่งเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มี
เอกลกัษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม คือมีซุม้ประตูหินธรรมชาติซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล ว่ากนัว่า
เม่ือไปเกาะไข่ตอ้งลอดซุม้ประตูหินจะสมหวงัเร่ืองความรัก หากไดล้อดพร้อมกบัคนรักแลว้จะท าใหรั้กกนัชัว่นิรันดรซุ่ม
ประตูน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัสตูล นอกจากน้ียงัมีชายหาดท่ีขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น ้ าทะเลสวยใสและ
ยงัเป็นเกาะท่ีเต่าทะเลชอบข้ึนมาวางไข่เสมอและยงัมีปลาชุกชุม  

 
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นท่ีสุดแห่งความสวยงามของน่านน ้าทะเลไทย อยูใ่นการ

ควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะท่ีหาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปดว้ยทอ้ง
ทะเลท่ีสดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาวสะอาด ตั้ งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นท่ีตั้ ง 
หมู่บ้านชาวเล ยา่นชุมชนใหญ่ของเกาะ น าท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั  

 อิสระพักผ่อนท่ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคือ หาดพัทยา เป็นหาดท่ีเรือทุกล าจอดรับส่ง
นกัท่องเท่ียว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซท หรือ หาดประมง เป็นจุดรวมตวัของนกัท่องเท่ียว ท่ีมารอ
ชมพระอาทิตยต์ก หาดอยู่ตรงข้ามกับเกาะอาดัง หาดน้ีมีจุดเช่ือมกบัหาดซันไรส์ ท่ีบริเวณ Mountain resort ถดัจาก 



 

 

Mountain resort ไปทางทิศตะวนัตก และ หาดซันไรส์ หรือ หาดชาวเล ดูพระอาทิตยข้ึ์น เป็นชายหาดท่ีสวยบนเกาะหลี
เป๊ะ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเกาะ น ้าทะเลใส, ทรายขาว มีแนวตน้สนใหร่้มเงาตลอดหาด เหมาะกบัการเล่นน ้า สน๊อก
เก้ิลดูดอกไมท้ะเล ปลาการ์ตูนหนา้หาด จุดชมปลาการ์ตูนจะอยู่ตั้งแต่รีสอร์ท Cast Away ไปจนถึงโรงเรียนบา้นเกาะอา
ดงั หาดน้ีไม่ค่อยมีเรือว่ิงเขา้ออกเหมือนหาดพทัยา บรรยากาศค่อนขา้งสงบ อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเท่ียวรอบเกาะตาม
อธัยาศยั  

 
 หมายเหตุส าคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศและ

สภาพของกระแสน า้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั กปัตนัเรือจะแจ้งลุกค้าอกีคร้ังในวนัเดนิทาง 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 3)  
 หลงัทานอาหารเยน็อิสระเดินเท่ียวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ (Walking Street Lipe) เป็นถนนเลก็ๆ บนเกาะสายส าคญั

เพราะว่าบนถนนคนเดินน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทวัร์ ร้านขายอุปกรณ์ด าน ้ า ร้านขายของท่ี
ระลึก นวดสปาเพ่ือผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกนัอยู่ตลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทาง
ประมาณเกือบหน่ึงกิโลเมตร อิสระใหท่้านเดินชม ทานอาหารตามอธัยาศยัหรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 ที่พกั: Wapi Resort หรือระดบัเทียบเท่ากนั 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัที่สาม ด าน ้าชมปะการังรอบใน – ร่องน า้จาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราว ี(หาดทรายขาว) – เกาะยาง – เกาะอาดงั                    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มือ้ที่ 4) 



 

 

 ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือท้องถิ่น สัมผสักบัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจกบัการด าน ้ าดูปะการัง ร่องน ้าจาบัง  
จะปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อยา่งมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดบัลึกจนมอง
ไม่เห็น จุดด าน ้ าของเกาะหลีเป๊ะ ใตน้ ้ าจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดท่ีปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสี 
ปะการังถว้ยสม้ ฟองน ้าครกขนาดใหญ่ ดอกไมท้ะเลหลากสี และอีกหน่ึงยอดจะเตม็ไปดว้ยดาวขนนก มีฝงูปลาตวัเลก็ตวั
นอ้ยแหวกว่ายหาอาหาร ปกติแลว้การชมปะการังอ่อนแบบน้ีจะตอ้งด าน ้ าลึก แต่ท่ีน่ีปะการังอ่อนอยู่ในระดบัท่ีต้ืนมาก 
ให้ท่านไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสีท่ีมีช่ือเสียงของเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีด านั้นคือกอ้นหิน
หลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรยท่ี์ธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนข้ึนให้มีประกาย
แวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดท่ีเกาะหินงามจะเป็นหินลกัษณะกลมมน มีสีเทาด า โดยจะมีความวาววบัเม่ือถูกน ้ า
ทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเก่ียวกบัค าสาปแช่งของเจา้พ่อตะรุเตาว่า "ผูใ้ดบงัอาจเก็บหินงามจากเกาะน้ีไปผูน้ั้นจะถึงซ่ึง
ความหายนะนานานปัการ” ดว้ยความเช่ือเหล่าน้ีถือเป็นมาตรการการป้องกนัทรัพยากรทางจิตใจไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้น
เดินทางไป เกาะราวี (หาดทรายขาว) มีชายหาดท่ีน ้าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน ้าได ้และท่ีหาดน้ีจะพบ หอย
มือเสือมากมายหลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม ้และ ชิงชา้ขอนไมท่ี้ผูกไวต้ามใตต้น้ไมริ้ม
หาด 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) บนเกาะ (มือ้ที่ 5) 
บ่าย ออกเดินทางด าน ้ าต่อท่ี เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดงั เป็นแหล่งด าน ้ าชมปะการังและฝงูปลาท่ีสวยงามแห่ง

หน่ึงของหมู่เกาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น ้าทะเลสีสวยงาม ดา้นทิศเหนือสามารถมองเห็น  
เกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา 
จากนั้ นเดินทางไป เกาะอาดัง อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 
กิโลเมตร ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติหมู่
เกาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุม
เน้ือท่ี เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นท่ีส้องสุมโจร
สลดั  มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู ่
รอบๆเกาะ จึงเหมาะส าหรับการด าน ้ าต้ืน  อิสระให้ท่าน
พกัผ่อนและเล่นน ้ าตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบั
สู่ท่ีพกั  



 

 

 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 ที่พกั: Wapi Resort หรือระดบัเทียบเท่ากนั 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัที่ส่ี เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นเดินเล่นชายหาดตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย เตรียมเกบ็สมัภาระ  
09.30 น. เดินทางกลบั ท่าเทียบเรือปากบารา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
11.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7)  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านทานอาหารเย็นตาม

อธัยาศยั และซ้ือของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหวา่งทาง เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************** 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 



 

 

ข้อควรทราบ : 

 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัท
ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทั 

 รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จดัที่น่ังเท่าน้ัน โดยจดัสรรที่น่ังตามล าดบัการจองพร้อมช าระเงนิ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เดก็อายุ 2-12 ปี 

[ไม่มเีตยีง] ท่านละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

9-12 ตุลาคม 63 6,900 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

10-13 ตุลาคม 63 6,900 1,500 

22-25 ตุลาคม 63 6,900 1,500 

4-7 ธันวาคม 63 7,900 1,500 

9-12 ธันวาคม 63 7,900 1,500 

10-13 ธันวาคม 63 7,900 1,500 
 

อตัราบริการนีร้วม 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
 ค่าหอ้งพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ียอ่ม

อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว 



 

 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงือ่นไขการให้บริการ  
1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


