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ทวัรส์ตูล เกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื 

 
ชมเกาะสวรรคแ์ห่งอนัดามนั “หลเีป๊ะ” 

ชมหมู่เกาะอทุยานแห่งชาตติะรุเตา 

พกัหลเีป๊ะ 2 คนื 

เดนิทางโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์- เมษายน 2564 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก           กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – สนามบนิหาดใหญ ่ – สตลู – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – อุทยานแหง่ชาตหิมู ่ 

                      เกาะตะรเุตา – เกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ      

 

04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ 

06.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4300  (ใชร้ะยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท)ี  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ SET BOX (1) 

 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 กก./ทา่น และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น) 
**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
07.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพ ี 

 

 

08.30 น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู จงัหวดัสตูล ท่าเรอืปากบาราเป็นท่าเรอืขา้มฟากที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลี

เป๊ะ และเป็นท่าเรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวัดสตูล และยังท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถงึเกาะตะรุเตา และเกาะ

บุโหลน ท่าเรอืปากบาราเป็นหนึง่ในท่าเรอืทีถู่กใชบ้รกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของฤดูกาลท่องเที่ยว

ทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

10.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู  

http://www.riothaitravel.com/
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11.30 น.  น าทา่นลง เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ เพือ่ออกเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยูใ่นทะเลอันดามัน เป็น

อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และความสวยงามของ

ธรรมชาตทิี่ยังคงความสมบูรณ์ ค าว่าตะโละเตรา หรือตะรุเตา ในภาษามลายูแปลว่า มอี่าวมาก เพราะประกอบไปดว้ยเกาะ

ต่าง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราว,ี เกาะหลีเป๊ะ, เกาะ

กลาง, เกาะบาตวง และเกาะบสิส ี(รอบเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ท ัง้นี้

เพือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

 น าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ไดช้ือ่ว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดตี และดว้ยสภาพธรรมชาตทิี่ยังคงความ

อดุมสมบรูณ์ ท าใหเ้กาะตะรุเตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวทุกมมุโลก 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหวา่งเกาะอาดังและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ชีายหาดสขีาวนวล เหมอืนสไีข่ตัด

กับน ้าทะเลสเีขยีวใสสะอาด มีเอกสักษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ที่สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมีความ

เชือ่กันว่า หากชายหญงิคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงานกันอกีดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร  
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น าท่านเดินทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิง้ชายหาด

สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (2) 

 

 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 อสิระใหท้า่นพกัผอ่น ดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัสวยงามของหลเีป๊ะ  

18.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยามค ่าคนื  

 

    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

พกัที ่ ดงทะเล บชี รสีอรท์ หรอืบนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – เกาะยาง - เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบงั - เกาะหลเีป๊ะ    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางขึน้ เรอืสปีดโบท๊ เพือ่ชมความสวยงามของหมูเ่กาะภายในอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา  

น าท่านขึน้ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีทั่บถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอยา่งยิง่  

  

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนยิมในการด าน ้าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรอืปะการังเกล็ดน ้าแข็ง เป็น

ปะการงัทีม่ลัีกษณะเป็นแผน่หนิปนูซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลัีกษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแหง่นี้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (5) 

น าท่านชม เกาะราว ีเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มีชายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถ

เล่นน ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดูปะการังน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ รอ่งน า้จาบงั 

แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการังออ่นหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชมปะการังออ่น ตอ้งใช ้

วธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรับที่นี่ปะการังจะอยู่ในระดับที่ตืน้มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสแีลว้ ร่องน ้าจาบัง

ยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนดิ เชน่ ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์ูนสม้ขาว, ปลาการต์ูนลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาว

สฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
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หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิ

ค่าใชจ้่ายในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่น

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

พกัที ่  ดงทะเล บชี รสีอรท์ หรอืบนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม หลเีป๊ะ – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – สนามบนิหาดใหญ ่– กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

08.30 น. น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จ.สตูล  

10.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่

ระหวา่งทาง น าทา่นแวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 

17.05 น.     ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD4307  

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

****************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2564 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 11,900 บ. 2,000 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 11,900 บ. 2,000 

24 – 26 กมุภาพนัธ ์2564 12,900 บ. 2,000 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 12,900 บ. 2,000 

เดอืน มนีาคม 2564 

1 – 3 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

3 – 5 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

5 – 7 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

8 – 10 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

10 – 12 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

15 – 17 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

17 – 19 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

22 – 24 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

24 – 26 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

29 – 31 มนีาคม 2564 11,900 บ. 2,000 

เดอืน เมษายน 2564 

2 – 4 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

3 – 5 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

4 – 6 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

8 - 10 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

9 – 11 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

10 – 12 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

11 – 13 เมษายน 2564 12,900 บ. 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 12,900 บ. 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 12,900 บ. 2,000 

22 – 24 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

http://www.riothaitravel.com/
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23 – 25 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

24 – 26 เมษายน 2564 11,900 บ. 2,000 

 

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

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 10 ทา่น ตอ่ 1 กรุป๊ กรณผีูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา   

** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ  

กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่รถตูไ้ป-กลับ (สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เทยีบเรอืปากบารา-สนามบนิหาดใหญ)่   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่ทีพ่ัก พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

 คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใช ้

บรกิาร) 

 ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักทอ่งเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทเทา่นัน้) 

  คา่ทปิพนักงานขับเรอื และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาในการช าระค่า

ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ 

หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
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2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรอืชว่ง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
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