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เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.00น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัตรงั  
 

2  ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา- เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่- เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล 
ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     อาหาร เชา้(ติม่ซ า) / เทีย่ง (แบบกลอ่ง) /เย็น  

3 ด าน า้ชมปะการงัรอบใน - รอ่งน า้จาบงั - เกาะหนิงาม - เกาะราว ีหาดทรายขาว - เกาะยาง  -
เกาะอาดงั                        อาหารเชา้ / เทีย่ง(แบบกลอ่ง)/---  

4 เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากบารา - กรงุเทพฯ 
                                       อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 

 
หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้  

 



 

 

วนัแรก         จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ 

 
 

18.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอล ์น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัตรงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง        ตรงั - สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่-เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล -  

                     ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ           อาหารเชา้(ติม่ซ า) / เทีย่ง(แบบกลอ่ง) /เย็น                         

 

เชา้ เดนิทางถงึ จ.ตรงั ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

  รบัประทานอาหารเชา้  ณ เมอืงตรงั (มือ้ที ่1) เมนตู ิม่ซ า 

 หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.30 น. น าท่านเดนิทางถงึ ท่าเทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลาอันสมควรน า

คณะลงเรอืสปีดโบท้ เพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรเุตา 

  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื (แบบกลอ่งบนเรอื) (มือ้ที ่2) 

 เดนิทางถงึ เกาะตะรเุตา เป็นเกาะใหญท่ีส่ดุในอทุยานแหง่ชาตติะรุเตา ซึง่

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญจ่ านวน 51 เกาะ ตัง้อยู่ในทะเลอันดามัน ดา้นใตข้องเขตอทุยานแหง่ชาตติะรุ

เตา ห่างจากเกาะลังกาวขีองมาเลเซยีเพยีง 4.8 กโิลเมตร น าท่านนมัสการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยีย่ม

ชมศูนยน์ทิรรศการแห่งชาตติะรุเตา พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบรเิวณอ่าวพันเตมะละกา จากนัน้เดนิทาง

ไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทางเดนิเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มี

เอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิี่สวยงาม คือมีซุม้ประตูหนิธรรมชาตซิึง่เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว

จังหวัดสตลู วา่กันว่าเมือ่ไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูนิจะสมหวังเรือ่งความรัก หากไดล้อดพรอ้มกับคน

รักแลว้จะท าใหรั้กกันชัว่นรัินดรซุม่ประตน้ีูกลายเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดสตลู นอก  จากน้ียังมชีายหาด

ทีข่าวนวล สะอาด เหมอืนสไีข ่น ้าทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะทีเ่ตา่ทะเลชอบขึน้มาวางไขเ่สมอและยังมี

ปลาชกุชมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

9-12 ตลุาคม 63 6,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36 

10-13 ตลุาคม 63 6,900 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 6,900 1,500 36 

4-7 ธนัวาคม 63 7,900 1,500 36 

9-12 ธนัวาคม 63 7,900 1,500 36 

10-13 ธนัวาคม 63 7,900 1,500 36 



 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นทีสุ่ดแห่งความสวยงามของน่านน ้า

ทะเลไทย อยูใ่นการควบคุมของอุทยานแหง่ชาตหิมู่เกาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีด

ขาวนวลเหมอืนแป้ง อดุมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลเีป๊ะ คอื มหีาดทรายขาว

สะอาด ตัง้อยู่ทางดา้นทศิตะวันออก ซึง่เป็นที่ตัง้ หมู่บา้นชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ น าท่าน

เช็คอนิเขา้ทีพ่กั  

 อสิระพักผอ่นทีเ่กาะหลเีป๊ะ เกาะจะมชีายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพทัยา เป็นหาดทีเ่รอืทกุล า

จอดรับสง่นักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอรท์ตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท หรอื หาดประมง เป็นจุดรวมตัว

ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ารอชมพระอาทติย์ตก หาดอยู่ตรงขา้มกับเกาะอาดัง หาดน้ีมจุีดเชือ่มกับหาดซัน

ไรส ์ทีบ่รเิวณ Mountain resort ถัดจาก Mountain resort ไปทางทศิตะวันตก  และหาดซนัไรส ์หรอื 

หาดชาวเล ดูพระอาทติยข์ึน้ เป็นชายหาดทีส่วยบนเกาะหลเีป๊ะ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของเกาะ น ้า

ทะเลใส, ทรายขาว มแีนวตน้สนใหร่้มเงาตลอดหาด เหมาะกับการเลน่น ้า สน๊อกเกิล้ดูดอกไมท้ะเล ปลา

การต์นูหนา้หาด จุดชมปลาการต์ูนจะอยูต่ัง้แตร่สีอรท์ Cast Away ไปจนถงึโรงเรยีนบา้นเกาะอาดัง หาด

น้ีไม่ค่อยมเีรอืวิง่เขา้ออกเหมอืนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนขา้งสงบ  อสิระเดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่ว

รอบเกาะตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตสุ าคญั:โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดย

ค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั กปัตนัเรอืจะแจง้

ลกุคา้อกีคร ัง้ในวนัเดนิทาง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

 หลังทานอาหารเย็นอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ 

Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายส าคัญเพราะว่าบน

ถนนคนเดนิน้ีจะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์รถเข็นขายของ รา้นทัวร ์รา้น

ขายอุปกรณ์ด าน ้า รา้นขายของทีร่ะลกึ นวดสปาเพือ่ผ่อนคลาย อาหาร



 
ทะเลสดๆ ป้ิง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตัง้เรียงรายกันอยู่ตลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกอืบหนึ่ง

กโิลเมตร อสิระใหท้า่นเดนิชม ทานอาหารตามอธัยาศยัหรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        ด าน า้ชมปะการงัรอบใน - รอ่งน า้จาบงั - เกาะหนิงาม - เกาะราว ีหาดทรายขาว - เกาะยาง  - 

                     เกาะอาดงั                    อาหารเชา้/เทีย่ง (แบบกลอ่ง)                        

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

  ออกเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยเรอืทอ้งถิน่ สัมผัสกับความตืน่เตน้ และความประทับใจกับการด าน า้ดู

ปะการงั รอ่งน า้จาบงั  จะปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสเีกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตัง้แต่บน

ยอดกองหนิไล่ลงไปจนถงึระดับลกึจนมองไม่เห็น จุดด าน ้าของเกาะหลเีป๊ะ ใตน้ ้าจะมแีท่งหนิอยู่ทัง้หมด 

5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดที่ปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถว้ยสม้ ฟองน ้ าครกขนาดใหญ ่

ดอกไมท้ะเลหลากส ีและอกีหนึง่ยอดจะเต็มไปดว้ยดาวขนนก มฝีงูปลาตัวเลก็ตวันอ้ยแหวกวา่ยหาอาหาร 

ปกตแิลว้การชมปะการังออ่นแบบนี้จะตอ้งด าน ้าลกึ แตท่ีน่ี่ปะการังออ่นอยูใ่นระดับทีต่ืน้มาก ใหท้า่นไดช้ม

ความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะหลเีป๊ะ เดนิทางสู ่เกาะหนิงาม หาดสดี านัน้คอืกอ้นหนิ

หลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทัง้หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้งเจยีระไนขึน้

ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดทีเ่กาะหนิงามจะเป็นหนิลักษณะกลมมน มสีเีทาด า โดย

จะมีความวาววับเมื่อถูกน ้าทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับค าสาปแช่งของเจา้พ่อตะรุเตาว่า "ผูใ้ด

บังอาจเก็บหนิงามจากเกาะน้ีไปผูนั้้นจะถงึซึง่ความหายนะนานานัปการ” ดว้ยความเชือ่เหล่าน้ีถอืเป็น

มาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจติใจไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้เดนิทางไป เกาะราว ี(หาดทรายขาว) มี

ชายหาดที่น ้าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน ้าได  ้และที่หาดน้ีจะพบ หอยมือเสือมากมาย

หลากหลายส ีมุมถ่ายรูปยอดนยิมของเกาะราวจีะเป็นขอนไม ้และ ชงิชา้ขอนไมท้ีผู่กไวต้ามใตต้น้ไมร้มิ

หาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่ง) บนเกาะ (มือ้ที ่5) 

บา่ย ออกเดนิทางด าน ้าต่อที ่เกาะยาง อยูร่ะหว่างเกาะราวแีละเกาะอาดัง เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการังและฝูง

ปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทรายทรายขาวนวล น ้าทะเลสี

สวยงาม ดา้นทศิเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวอียู่ทางดา้นซา้ยและเกาะอาดังอยู่ทางดา้นขวา จากนัน้



 
เดนิทางไป เกาะอาดงั อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 กโิลเมตร ซึง่เป็นที่ตัง้ของหน่วยพทิักษ์อุทยาน

แหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตาบนเกาะ บรเิวณเกาะเป็นเทอืกเขาสงูครอบคลมุเน้ือที ่เกอืบทัง้หมดของเกาะ ใน

อดตีเคยเป็นทีส่อ้งสุมโจรสลัด  มหีาดทรายขาวละเอยีดสวยงาม  และมแีนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จงึ

เหมาะส าหรับการด าน ้าตืน้  อสิระใหท้า่นพักผอ่นและเลน่น ้าตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านกลับสูท่ี่

พัก อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: Wapi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่       เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เรอืปากบารา – กรงุเทพฯ 

                  อาหารเชา้/เทีย่ง(อาหารกลอ่ง) /---                        
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นเดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย เตรยีมเกบ็สมัภาระ  

09.30 น. เดนิทางกลับ ทา่เทยีบเรอืปากบารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

11.00น.  ถงึ ทา่เรอืปากบารา เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 13 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะใหท้่านทาน

อาหารเย็นตามอัธยาศัย และซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของฝากระหว่างทาง เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดย

สวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่
ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

• คา่บรกิารคนขับรถ และค่าน ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พัก2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


