
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบป๊ัม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ – สุราษฎร์ธานี     

2 
สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเข่ือนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทกัษ ์
ภูเขารูปหวัใจ – ซุม้ประตูอุทยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View – 
กระบ่ี อ่าวนาง 

   โรงแรมอ่าวนางบุรี 

3 
ทวัร์ด าน ้า 4 เกาะ โดย Speed boat (ถ ้าพระนาง หาดไร่เลย ์– เกาะไก่ – 
เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) - เมืองกระบ่ี – เขาขนาบน ้า 
ลานปูด า – กระบ่ีไนทม์าร์เกต็ 

   โรงแรมอ่าวนางบุรี 

4 
ร้านของฝาก – สะพานไมอ่้าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน ้า – วดั
มหาธาตุวชิรมงคล – แหล่งของฝากไข่เคม็ไชยา – กรุงเทพฯ 

    

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

WONDERFUL THAILAND 
กระบ่ี สุราษฎร์ธานี 4 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

3,999.- 



 

 

วนัแรก       พร้อมกนัที่จุดนัดพบป๊ัม Shell แมค็โครแจ้งวัฒนะ – สุราษฎร์ธานี  
18.30 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

ใหทุ้กท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ 
จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตาม
อธัยาศยั 

วนัที่สอง       สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพทิักษ์ ภูเขารูปหัวใจ – อุทยานธรรมเขานาในหลวง – 
Mountain View – กระบี่ อ่าวนาง   

เช้า เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้มีสภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลายทั้งท่ี
ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งท่ีราบชายฝ่ัง มีพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณท่ีเป็นทะเลและเป็น
เกาะ มีเกาะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็มากถึง 98 เกาะ นบัว่ามากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ น าท่านแวะทานอาหาร
เช้า พร้อมท าธุระส่วนตวัให้เรียบร้อย 

  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 1) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเช่ียวหลาน  น าท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือน

สวรรค์บนดิน ฟ้าสวยน ้ าใส เข่ือนรัชชประภาน้ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาหินปูนท่ีทอดยาว รูปร่างสวยงาม แปลกตา และ
เสน่ห์แห่งสีเขียวมรกตนั้นมาจาก สีของตะไคร่น ้ าท่ีอยู่เบ้ืองล่าง ดว้ยระดบัความลึกท่ีแตกต่างกนั ท าใหม้องเห็นสีเขียว
ใตน้ ้ านั้นเหมือนสีเขียวมรกต ดูแลว้สวยสบายตา ใหท่้านถ่ายภาพกุย้หลินเมืองไทย ชมทศันียภาพท่ีสวยงาม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพทิักษ์ (หรือช่ือเดิมวา่สะพานแขวนเขาพงั) เป็นอีกจุดเช็คอิน ท่ีแนะน าใหม้าถ่ายรูป
สวยๆ ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือสะพานแขวนท่ีสามารถถ่ายรูปและเห็นพ้ืนหลงัเป็นภูเขารูปหวัใจ  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 2) 
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานท่ีตั้งของเจดียล์อยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ซ่ึงก่อสร้างดว้ยศิลาแลงจากเมืองก าแพงเพชร อุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมทั้งจากคนพ้ืนท่ี
และคนต่างจงัหวดั นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมสวยงาม เช่นซุม้ประตูพุทธวดี 9 ยอด ซ่ึงเป็นไฮไลทส์ าคญัของท่ีน่ี ทวัร์
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ 



 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต ้มีแหล่งท่องเท่ียวมากมายทั้งภูเขาและทะเลท่ี

สวยงดงามมาก น าท่านแวะ ร้าน Mountain View ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีโดด
เด่น ตั้งอยูท่่ามกลางการหอ้มลอ้มของขนุเขา อิสระเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม ของวา่งทานเล่นตามอธัยาศยั  

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 3) 
 ที่พกั: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดบัเทียบเท่ากนั หรือเมอืงใกล้เคียง 
  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัที่สาม       ทัวร์ด าน า้ 4 เกาะ โดย Speed boat (ถ า้พระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) – 

เมอืงกระบี่ – เขาขนาบน ้า ลานปูด า – กระบี่ไนท์มาร์เกต็   
เช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) 
 ทัวร์ 4 เกาะ ด าน า้ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 
 เดินทางถึง ท่าเรืออุทยานหาดนพรัตธารา ฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมคัคุเทศก ์จากนั้นน าท่านนัง่เรือ speed 

boat เดินทางสู่ ถ ้าพระนาง ชายหาดท่ีสวยงามระดบัโลก ติดอนัดบั 1 ใน 10 ดา้นความสวยงาม น าชมถ ้าพระนาง ถ ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีนบัถือของชาวเรือ กราบสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเล่นน ้ า พกัผ่อนบริเวณชายหาดตาม
อธัยาศยั สามารถชม หาดไร่เลย์ มีผาหินปูนมากมาย เป็นสถานท่ีปีนผาระดบัโลก ของนกัปีนผาท่ีมาจากทัว่โลก ท่ีมา
ทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหินปูนแห่งน้ี จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไก่ ถ่ายรูปเกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลท่ีถูกทั้ง
ลมและฝน กดักล่อนเป็นเขารูปร่างเหมือน หวัไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั และใหทุ้กท่านสนุกสนามกบัการเล่น
น ้ า ด าน ้ าดูปะการังท่ีสวยงาม เดินทางต่อสู่ เกาะปอดะ ชมหาดทรายสีขาวท่ามกลางบรรยากาศใตทิ้วสน สบายๆ ดว้ย



 

 

เสียงคล่ืนและสายลมท่ีพดัให้ทุกท่านไดผ้่อนคลาย ไดส้นุกสนานเล่นน ้ า ให้อาหารปลา และร่วมรับประทานอาหาร
กลางวนั 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (แบบบุฟเฟ่ต์ที่เกาะปอดะ) (มือ้ที่ 5) 
บ่าย หลงัอาหารให้ทุกท่านเล่นน ้ า ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทบัใจตามอธัยาศยั เดินทางสู่ ทะเลแหวก Unseen in 

Thailand สันทรายท่ีเช่ือมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหมอ้ เกิดข้ึนไดทุ้กวนั น าท่านเดินทางบนสันทรายซ่ึง
เปรียบวา่ท่านไดเ้ดินอยูก่ลางทอ้งทะเล 

 
14.30 น. น าท่านกลบัสู่ท่าเรือ กลบัเข้าที่พกัแรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 หมายเหตุส าคัญ:โปรแกรมอาจสลบัปรับเปลีย่นหรือจะแตกต่างกนัจากรายละเอยีดทัวร์ ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศและ

สภาพของกระแสน า้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั 
 สมควรแก่เวลาน าท่านไปใน ตัวเมืองกระบี่ ไปชมสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ี เขาขนาบน ้า ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก

กบังานศิลปะปูด ายกัษโ์ดยมีฉากหลงัเป็นเขาขนาบน ้ า ลานปูด า หรือช่ืออย่างเป็นทางการคือ"อนุสาวรียป์ูด า" ตั้งอยู่ท่ี
ท่าเรือขนาบน ้ า จุดตรงน้ีเป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบ่ี เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้ า ภูเขาสองลูกท่ีตั้งอย่าง
โดดเด่นริมแม่น ้ ากระบ่ี และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกระบ่ีดว้ย ใกล้ๆ กบัประติมากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรียน์กออก" 
หรือนกอินทรี นกประจ าถ่ินท่ีน่ี สาเหตุท่ีสร้างอนุสาวรียเ์ป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทั้งสองส่ิงน้ีถือเป็นสัตวท่ี์แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบ่ี จากนั้นน าท่านสู่ กระบี่ไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น ้าเมืองกระบ่ี ใหท่้านเพลิดเพลิน เลือก
ซ้ือของฝาก ทานอาหารท้องถ่ินตามอธัยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) จากนั้นน าท่านเข้าท่ีพกั พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 



 

 

 
 ที่พกั: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดบัเทียบเท่ากนั หรือเมอืงใกล้เคียง 

  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัที่ส่ี ร้านของฝาก – สะพานไม้อ่าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน า้ – วดัมหาธาตุวชิรมงคล – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา – 

กรุงเทพฯ       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่ 4) 
 น าท่าน ซ้ือของฝากจ.กระบี่ มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย ทั้งขา้วสังขห์ยด เมด็มะม่วงหิมพานตค์ัว่โบราณ น ้าพริกกุง้

เสียบ น ้ าพริกสมุนไพร ปลาฉ้ิงฉ้าง ปลาหมึก กุง้ สินคา้ OTOP เป็นตน้ น าท่านไปถ่ายรูปวิวสวยๆท่ี สะพานไม้อ่าวท่า
เลน เป็นสะพานไมไ้ผ่ท่ีทอดลงไปสู่ทะเล เป็นแลนดม์าร์คสุดฮิตใหม่ ของอ่าวท่าเลน ท่ีใครๆผ่านไปมาก็ตอ้งมาถ่ายรูป
สวยๆท่ีสะพาน ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศทะเล และเก็บภาพสวยๆไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ ท่าปอมคลอง
สองน ้า Unseen กระบี่ เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว Unseen Thailand เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพ่ือเรียนรู้ ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติใต้ท้องน ้ าจะงดงามด้วยสีเขียวสดจากพืชใต้น ้ า ให้ท่านเดินชมเส้นทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
จากนั้นน าท่านสู่ วดัมหาธาตุวชิรมงคล เดิมช่ือวดับางโทง ตั้งอยู่บา้นบางโทง พ้ืนท่ีตั้งวดัเป็นพ้ืนท่ีราบ สภาพแวดลอ้ม
เป็นสวนยางพารา และสวนปาลม์น ้ ามนั ปูชนียวตัถุท่ีส าคญั คือ พระบรมสารีริกธาตุท่ีไดรั้บพระราชทานจาก สมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เม่ือคร้ังยงัทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหนา้ตกักวา้ง 3 เมตร และ รูปเหมือนหลวงปู่ ทวดขนาด
หนา้ตกักวา้ง 9 เมตร 9 น้ิว ใหท่้านชมทั้งบรรยากาศ และสถาปัตยกรรม ตวัเจดียมี์สีทองอร่าม สวยงาม ตั้งเด่นมองเห็น
แต่ไกล ซ่ึงจดัสร้างเพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ของรัชกาลท่ี 10 โดยจดัใหเ้ป็นท่ีจรรโลงพระพุทธศาสนา และศูนย์
รวมสถานท่ีศึกษาธรรม 

 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7) 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซ้ือของฝากของไข่เค็มไชยา จากนั้นเดินทาง เดินทางกลบั

กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง) 
************************************** 

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 3,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 

10-13 ตุลาคม 63 3,999 1,500 

22-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 

4-7 ธันวาคม 63 4,999 1,500 



 

 

9-12 ธันวาคม 63 4,999 1,500 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 

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

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและ

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 500 บาท 
 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 


