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ก ำหนดกำรเดนิทำง  ... ตั้งแต่ 20 ตุลำคม 62 ... ตั้งแต่ 20 ตุลำคม 62 ––  1155  พพ..คค..  6633 
วนัแรก ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – หาดทรายขาว – เกาะอาดังราว ี– เกาะยาง – เกาะหินงาม – ร่องน า้จา

บัง – เกาะหลเีป๊ะ                                                                                                         (--/L/-) 
เชา้ กรณีตอ้งการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ ่จะมเีฉพาะรถเหมาเทา่นัน้คะ่   

1.กรณีเดนิทาง 2-4 ทา่น ราคารถเหมา 1500/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถเกง๋) 

2.กรณีเดนิทาง 6-10 ทา่น ราคารถเหมา 2000/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถตู)้ 

**รถเหมาพรอ้มราคาทีแ่จง้จะเป็นรถเหมาแบบ ทรานเฟอร ์คอื รับจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่เทา่นัน้คะ่** 

**กรณีเดนิทางมาลงทีส่นามบนิหาดใหญ ่ลกูคา้จะไมท่นัเรอืทีจ่ะไปด าน ้าแบบจอยในชว่งบา่ย ลกูคา้ตอ้ง

เหมาเรอืด าน ้าแบบสว่นตัวเพือ่ด าน ้าในชว่งบา่ยเทา่นัน้คะ่ (ตัง้แต ่14.00-16.00 น.)** 
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ตามเวลา เมือ่ ทา่นเดนิทางมาถงึ ทีท่า่เรอืปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเชค็อนิที ่เคารเ์ตอรเ์ชค็อนิ รับตั๋วเรอื และ รอเวลา

ลงเรอื ตามเทีย่ว เรอืของทา่น ซึง่ เรอื มทีัง้หมด วันละ 4 เทีย่ว ดังนี ้

- ลงเรอืรอบ 09.30 น. เรอืจะแวะ เกาะไข ่และ เขา้เกาะหลเีป๊ะ  จะถงึเกาะหลเีป๊ะประมาณ 11.45 น. 

- ลงเรอืรอบ 11.30 น. เรอืจะแวะ เกาะตะรเุตา และ เกาะไข ่ จะถงึเกาะหลเีป๊ะประมาณ 13.30 น. 

จากนั้น จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะลง เรือสปีดโบท้แบบจอยกบัท่านอ่ิน ท่านจะไดรั้บฝัง
เร่ืองราวผ่านการร้อยเรียงของมคัคุเทศก์ผูช้  านาญในเส้นทางน้ี และท่านจะสบายใจ
มากข้ึนดว้ยทีมสต๊าฟผูเ้ป็นมิตร มีเวลาให้ท่านไดถ่้ายภาพตามอธัยาศยัเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลึก จากนั่นน าคณะเดินทางสู่ เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนั ให้คณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินรักนิรันดร์ซ้ึงเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติกลางทะเล ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล   
 

 น าท่านเดินถึงเกาะหลีเป๊ะเช็คอินเขา้สู่รีสอร์ทท่ีพกั ณ   สามารถเลือกรีสอร์ทดา้นล่างไดเ้ลยค่ะ  
  บริการอาหารกลาง แบบกล่องพร้อมน า้ด่ืม (1)   ( เพ่ือความสะดวกในการด าน า้ )  

ช่วงบ่าย จากนั่นน าท่านลง เรือหางยาวแบบจอย ด าน ้ าชมปะการัง สัมผสัความต่ืนเตน้ 
และความประทบัใจ น าท่านเดินทางต่อไปยงั หาดทรายขาว-เกาะอาดังราวี เล่น
น ้ าหนา้ชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด จากนัน่น าคณะด าน ้ าดูปะการังต่อ 
ณ  จุดด าน ้าอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง น าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง 

ณ เกาะยาง และน าท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังเจ็ดสี และ
ธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน า้จาบัง  ท่านจะไดมี้ความประทบัใจไม่รู้ลืมกบัความสวยงามของทอ้ง
ทะเลอนัดามนั จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่เกาะหลีเป๊ะและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
พกั จากนัน่อิสระ ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นใน Walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านท่ีตอ้งการจะสัมผสับรรยากาศ

ยามค ่าคืน สามารถเดินเท่ียวเองไดอ้ยา่งสะดวกซ่ึงจะอยูใ่กลก้บัรีสอร์ทท่ีท่านพกั 
 

วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือลงักาว ี– สุสานพระนางมัสสุหรี – เคเบิล้คาร์ – ย่านตลาดกวัล์                                (B/-/-) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)   
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10.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะลง เรือจอยเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  เพื่อเตรียมตวัอ าลาทอ้งทะเลอนัดามนัใต ้เดินทางต่อสู่
เกาะลงักาว ีพร้อมทั้งดูหนงัท่ีทางเรือเฟอร์ร่ีเปิดบริการ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

12.00 น. เดินทางถึง เกาะลงักาว ีตรวจหนงัสือเดินทาง  
เท่ียง  อสิระอาหารกลางวนั  
ช่วงบ่าย จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุรี ผูส้าปเกาะลงักาวไีว ้7 ชัว่อายุคน บดัน้ีช่วงเวลาไดผ้า่นพน้มาแลว้ 

เกาะลงัการว ีความเจริญรุ้งเรืองข้ึน ต่างคนก็ต่างหลัง่ไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร  
ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์นะครับ ประมาณท่านละ 17  ริงกติ 

15.00 น. จากนัน่น าคณะเดินทางสู่ เคเบิล้คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง มีหมู่บา้น 
Oriental Village ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญ่ีปุ่น มุมของท่ีระลึก  
ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซ่ึงอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลกวา่ 700 เมตร  ชม
ทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะ

ลงักาว ีและทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้ง
ทะเลสีคราม   จากนัน่น าท่านเขา้ชม  Sky  Rex น าท่านสนุกไปกบัการผจญภยัในแดนในโนเสาร์ท่ีแสนจะ
ต่ืนเตน้ ผูเ้ขา้ชมจะไดน้ัง่บนรถรางสไตลจ์  าลอง และชมภาพยนตร์ 3 มิติ ดา้นหนา้และดา้นขา้งทั้งสองของรถราง
รวมท่ีจะใหป้ระสบการณ์ท่ีสมจริงท่ีสุด รถรางจะนัง่ได ้ 30 ท่าน  และจะมีเวลาให้ท่านไดเ้ขา้ไปถ่ายภาพใน 4D 
ART  MUSEUM  ภายในจะมีภาพ 4 มิติ มากมายใหท้่านไดเ้ขา้ไปถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
ค่าเข้าชมไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์นะครับ ประมาณท่านละ 57  ริงกติ 

ช่วงเยน็ ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านไดเ้ลือกสินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งจุใจ 
อาทิ เหลา้ บุหร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น ้าหอม ชอ้คโกแลต เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า 
 จากนัน่น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกั น าท่านเช็คอินเขา้สู่รีสอร์ทท่ีพกั ณ สามารถเลือกรีสอร์ทดา้นล่างไดเ้ลยค่ะ 

วนัทีส่าม ดาตารันลงั(พญานกอนิทรีย์) – ท่าเทียบเรือต ามะลงั - สนามบินหาดใหญ่                                               (B /--/--) 
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06.30 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตฺ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)    
07.30 น. จากนั่นน าคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์  เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มร่ืน พร้อม

ถ่ายภาพคู่กบั ดาตารันตา พญานกอินทรีย ์สัญลกัษณ์ของเกาะลงักาวีไวเ้ป็นท่ีระลึก 
หรือจะเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมีสินคา้มากมายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือ  

08.30 น. จากนัน่น าท่านเดินทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภยั เช่นเส้ือชูชีพ   
10.00 น. น าท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือต ามะลงั โดยสวสัดิภาพดว้ยร้อยยิม้และความประทบัใจ 
 1.กรณีเดนิทาง 2-4 ทา่น ราคารถเหมา 1500/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถเกง๋) ทา่เรอืต ามะลัง-สนามบนิหาดใหญ ่

2.กรณีเดนิทาง 6-10 ทา่น ราคารถเหมา 2000/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถตู)้ทา่เรอืต ามะลงั-สนามบนิหาดใหญ ่

1.กรณีเดนิทาง 2-4 ทา่น ราคารถเหมา 800/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถเกง๋) ทา่เรอืต ามะลงั-สง่ปากบารา 

2.กรณีเดนิทาง 6-10 ทา่น ราคารถเหมา 1,200/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถตู)้ทา่เรอืต ามะลงั-สง่ปากบารา 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ เร่ิมต้น ตั้งแต่ 2 ท่านเป็นต้นไป  
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รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัฮาโมนี ่รสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 4,100.- 4,350.- 4,450.- 

3-4 ทา่น 3,710.- 3,960.- 4,060.- 

5-6 ทา่น 3,450.- 3,700.- 3,800.- 

7-8 ทา่น 3,300.- 3,550.- 3,650.- 

9-10 ทา่น 3,222.- 3,470.- 3,570.- 
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*** กรณเีดนิทางตรงช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. 2562  –  19 เม.ย. 2563 จ่ายเพิม่ท่านละ 250 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 
BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกัวารนิ บชี รสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 4,577.- 4,833.- 4,933.- 

3-4 ทา่น 4,188.- 4,440.- 4,540.- 

5-6 ทา่น 3,933.- 4,188.- 4,288.- 

4-8 ทา่น 3,777.- 4,033.- 4,133.- 

9-10 ทา่น 3,699.- 3,955.- 4,055.- 
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*** กรณเีดนิทางตรงช่วงวนัที่ 20 ธ.ค. 2562  –  10 ม.ค. 2563  จ่ายเพิม่ท่านละ 120 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
เร ิม่ทา่เรอืปากบารา 

ราคาผูใ้หญ ่  
บนัดาหยารสีอรท์ 

BAHAGIA  HOTEL 

ราคาผูใ้หญ ่ 
บนัดาหยารสีอรท์ 

Hotel Grand 
Continental 

ราคาผูใ้หญ ่ 
บนัดาหยารสีอรท์ 

 BELLA VISTA HOTEL 

2 ทา่น 4,750.- 5,000.- 5,100.- 

3-4 ทา่น 4,360.- 4,610.- 4,710.- 

5-6 ทา่น 4,096.- 4,350.- 4,450.- 

4-8 ทา่น 3,946.- 4,199.- 4,299.- 

9-10 ทา่น 3,890.- 4,140.- 4,240.- 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าเรือจอยสปีดโบท้ ( เดินทาง ไป – กลบั / ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา ) 
- ค่าเรือหางยาวน าเท่ียวแบบจอย 10 ท่ีนัง่  น าเท่ียวและด าน ้ าตามจุดต่างๆตามรายการน าเท่ียว 
- ค่าเรือจอยเฟอร์ร่ีปรับอากาศเดินทางจาก  ( เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลงักาว ี– ท่าเรือต ามะลงั) 
- ค่ารถตูม้าเลเซียปรับอากาศ น าเท่ียวตลอดการเดินทางบนเกาะลงักาวตีามรายการน าเท่ียว 
- ค่าอุปกรณ์ด าน ้าบนเกาะหลีแป๊ะ 
- ค่าอาหาร (3 ม้ือ) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว   
- ค่าท่ีพกั  2  คืน  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
-  ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสั่งเอง  เป็นตน้ 

- ค่าธรรมเนีบมท่าเรือ 20 บาท และค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท  
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชม สุสานพระนางมัสสุรี , เคเบิล้คาร์ (Cable Car)  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษีทุกชนิด 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



 

 

 

 

9 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตงั20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID:teaw_sanook  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทวัรเ์กาะลงักาว.ีcom   
 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 



 

 

 

 

10 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตงั20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID:teaw_sanook  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทวัรเ์กาะลงักาว.ีcom   
 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 


