โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ นำเที่ยวหมู่เกำะสตูล เกำะหลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน ซึ่ งเป็ นโปรแกรมนำเที่ยวที่สมบรู ณ์แบบ และ
มำตรฐำนของรำยกำรนำเที่ยวท่ำนจะได้เที่ยวครบทุกเกำะสำหรั บหมู่เกำะต่ำงๆ โซนในและโซนนอก ของทะเลสตูล และ
พิเศษสำหรับกรุ๊ ปนี้ เรำ ได้นำเที่ยวแบบ
ยวแบบ ใช้เรื อเดินทำงไป-กลับด้วยเรื อสปี๊ ดโบ๊ท จอยกับท่ำนอื่น แต่ใช้เรื อหำงยำวท่องเที่ยว
ทะเลสตูลแบบกรุ๊ ปส่ วนตัว ยกเว้นกรณี เป็ นคณะส่ วนตัวกรุ๊ ปเหมำทำงเรำจะจัดเรื อสปี ทโบ้ทให้ท่ำนตลอดทิปกำรเดินทำงโดย
ไม่ตอ้ งรวมกับคนอื่น และ มีทีมงำนไกด์ที่ชำนำญทำงทะเล คอยบริ กำรท่ำนตั
ำนตั้ งแต่เริ่ มต้นจนจบทริ ป และมีบริ กำรน้ ำหวำน น้ ำ
ดื่ม และผลไม้ระหว่ำงดำน้ ำด้วย ในโอกำสนี้ ทำงเรำจึงขอโอกำสจำกท่ำนในกำรให้เรำได้นำเที่ยวของคณะสำหรับท่องเที่ยว
ประจำปี ในปี นี้ แล้วท่ำนจะเห็นในควำมแตกต่ำงของกำรบริ กำรที่เหนือกว่ำในรำคำที่ถูกกว่ำ หรื อ ใกล้เคียงกัน
(หมายเหตุ: ท่านควรเลือกบริษทั ทัวร์ทจ่ี ดทะเบียนกับการท่องเทีย่ วถูกต้องทุกครัง้ แล้วท่านจะได้รบั การคุม้ ครอง )

กำหนดกกำเดกนดาำ .... กูา้ำยโปเแกเมไก้ ดลยค่ ะ
วัดแเก
สดำมบนดหนำกใหนญ่ – า่ำดเือปำกบำเำสตูล – ดกำะตะลุดตำ – ดกำะไข่ – ดกำะหนลีดป๊ ะ
(-/L/D)
08.00 น. เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับคณะ (สนำมบินหำดใหญ่) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ า่ำดเือปำกบำเำ
10.30 น. นำคณะเดินทำงถึง ท่ำเทียบเรื อปำกบำรำ จ.สตูล ให้ท่ำนได้มีเวลำเข้ำห้องน้ ำก่อนลงเรื อ
11.30 น.
นำคณะลงเรื อเพื่อเดินทำงไปยังจุดแรกของทริ ป ณ เกำะแห่ งตำมนำน ดกำะตะเุ ดตำ ท่ำนจะ
ได้รับฝังเรื่ องรำวผ่ำนกำรร้อยเรี ยงของมัคคุเทศก์ผชู ้ ำนำญในเส้นทำงนี้ และท่ำนจะสบำยใจ
มำกขึ้นด้วยทีมสต๊ำฟผูเ้ ป็ นมิตร
หลังจำกนั้น นำคณะสู่ เกำะที่เป็ นสัญญำลักษณ์ทำงกำรท่องเที่ยวของสตูล ณ ดกำะไข่ เกำะที่ทำให้นกั ท่องเที่ยว
รู้จกั มุขแท้แห่ งอันดำมันนั้นคือ อุายำดแหน่ ชำตนหนมู่ดกำะตะเุ ดตำ ให้คณะได้ถ่ำยรู ปและมี เวลำในกำรลอดซุ ้ม
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12.30
16.00 น.
ค่ำ
พัก
วัดาีส่ อ
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่ำย

เย็น
ค่ำ
พัก
วัดาีส่ ำม
07.00 น.

ประตูหินธรรมชำติกลำงทะเลที่เมื่อถ่ ำนรู ปออกมำแล้วท่ำนจะไม่ลืมว่ำครั้งหนึ่งท่ำนได้มำยืนอยู่ ณ ที่แห่ งนี้ ดกำะ
ไข่ าะดลสตูล จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะหลีแป๊ ะ
นำคณะเดินทำงถึงเกำะหลีแป๊ ะ นำท่ำนแชคอินเข้ำที่พกั
 บเนกำเอำหนำเค่ำ ณ หน้ อ อำหนำเขอ เีสอเ์ า (1)
นำท่ำนเยีย่ มชมหมู่บำ้ นชำวเล เดินเล่นน้ ำ walking Street บนเกำะหลีเป๊ ะ จำกนั้นนำชม พระอำทิตย์ตก ที่ขอบฟ้ ำ
อันดำมันใต้ ณ Sunset Beach
 บเนกำเอำหนำเค่ำ ณ หน้ อ อำหนำเขอ เีสอเ์ า (2)
 ณ โเ แเม/เีสอเ์ าใดดกำะหนลีดป๊ ะ (ลูกค้ ำสำมำเถดลือกกูา้ำยโปเแกเมไก้ ดลยค่ ะ)
หนลีดป๊ ะ–ดกำะหนนดซ้ อด–ดกำะก –ดกำะเอกลอย–ดกำะอำกั เำวี–หนำกาเำยขำว–ดกำะยำ –ดกำะหนนด ำม (B/L/D)
 บเนกำเอำหนำเดช้ ำ ณ หน้ อ อำหนำเขอ เีสอเ์ า (3) จำกนั้นอิสระ กับกำรเล่นน้ ำชำยหำดพัทยำ
นำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ ดกำะหนน ด ซ้ อ ด เหมื อนประติ มำกรรมแปลกๆ กลำงท้อ ง
ทะเล เป็ นหิ นทรงเหลี่ยมก้อนใหญ่มำก เหมือนใครนำมำวำงตั้งซ้อนกันสองก้อน
เรื อหำงยำวจะชะลอให้นกั ท่องเที่ยวได้ถ่ำยภำพกัน บริ เวณรอบเกำะมีแนวปะกำรัง
อ่อน ปะกำรังแข็ง และกอดอกไม้ทะเลมำกมำย และนำท่ำนชม ดกำะผึ้ สำมำรถ
ดำน้ ำดูปะกำรังได้ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง อ่ ำวลน ดกำะก เป็ นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
อยูด่ ำ้ นตะวันออกของเกำะดง เป็ นอ่ำวลึกกว้ำงใหญ่ เป็ นที่หลบคลื่นของเรื อประมง มีหำดทรำยขำว สะอำด น้ ำ
ใส จะมี ฝูงลิ งมำกมำยอำศัยอยู่บนต้นไม้บนโขดหิ นใหญ่ และนำท่ำนเดิ นทำงต่อไปยังจุ ดชมวิว ดกำะเอก
ลอย เกำะเล็ก มีภูเขำเล็กๆ เตี้ยๆ แต่มีหำดทรำยขำวเนี ยนทอดยำว เป็ นแหลมยื่นออกไป น้ ำทะเลใสแจ๋ วเป็ นสี
เขียวมรกต จนได้รับฉำยำว่ำ ทะเลหยก
บเนกำเอำหนำเกลำ วัด (4) แบบกล่อ + ดำ้ กื่ม
จำกนั้นนำท่ำ นเดิ นทำงต่อไปยังหนำกาเำยขำว-ดกำะเำวี นำท่ ำนเล่ นน้ ำ หน้ำชำยหำด
พร้ อมกับหมู่ปลำนำนำชนิ ด จำกนั้นนำคณะ ดำน้ ำดูปะกำรังต่อ ณ จุ กกำด้ำอ่ ำวสอ ณ
ดกำะอำกั หลังจำกนั้นนำท่ำนชมปะกำรังผักกำด ปะกำรังเขำกวำง ณ ดกำะยำ และนำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ดกำะหนนด ำม ชมหำดหิ นอันสวยงำม หลังจำกนั้นนำท่ำนชมปะกำรังเจ็ดสี
และธรรมชำติใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงำม ณ เ่ อ ดำ้ จำบั
จำกนั้นได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เกำะหลีแป๊ ะ
 บเนกำเอำหนำเค่ำ ณ หน้ อ อำหนำเขอ เีสอเ์ า (5)
 ณ โเ แเม/เีสอเ์ าใดดกำะหนลีดป๊ ะ (ลูกค้ ำสำมำเถดลือกกูา้ำยโปเแกเมไก้ ดลยค่ ะ)
หนลีดป๊ ะ – า่ำดเือปำกบำเำ – สดำมบนดหนำกใหนญ่
(B/--/--)
 บเนกำเอำหนำเดช้ ำ ณ หน้ อ อำหนำเขอ เีสอเ์ า (6)
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09.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.

นำคณะเดินทำงสู่ ท่ำเรื อ เพื่อเตรี ยมตัวอำลำท้องทะเลอันดำมันใต้
นำคณะออกเดินทำงสู่ ท่ำเรื อปำกบำรำ จ.สตูล
คณะเดินทำงถึงท่ำเทียบเรื อปำกบำรำ จ.สตูล จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ สนำมบินหำดใหญ่
คณะเดินทำงถึง สนำมบินหำดใหญ่ โดยสวัสดิภำพ พเ้ อมาั้ เอยยนม้ และควำมปเะาับใจ
www.lovetravelbyalice.com

ตำเำ วัดาีด่ กนดาำ / าีพ่ กั / ปเะดภาหน้ อ พัก / เำคำ : โปเกสอบถำมเำคำ ณ พีดเียกาีา่ ่ ำดต้ อ กำเดกนดาำ
อัตเำค่ ำบเนกำเดีเ้ วม











ค่ำรถรับส่ ง (สนำมบินหำดใหญ่ – ท่ำเทียบเรื อปำกบำรำ – สนำมบินหำดใหญ่ )
ค่ำเรื อจอยสบีทโบ้ท (เดินทำงไป-กลับ เกำะหลีแป๊ ะ)
เรื อหำงยำวนำเที่ยวเกำะต่ำงๆในทะเลสตูล (เฉพำะกรณี กรุ๊ ปส่ วนตัวเท่ำนั้น)
ค่ำที่พกั 2 คืน ตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำอุปกรณ์ดำน้ ำ
ค่ำอำหำร 6 มื้อตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว
ค่ำผลไม้ น้ ำดื่ม ขนม น้ ำแข็ง
ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม และใช้บริ กำร สถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำประกันภัยในเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา
ค่ำเจ้ำหน้ำที่มคั คุเทศก์คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

อัตเำค่ ำบเนกำเดีไ้ ม่ เวม
x ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำอำหำรและ

เครื่ องดื่มที่เรี ยกสั่งเอง เป็ นต้น
x ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่ำนแจ้งยืนยันกำหนดกำรเดินทำงพร้อม จำนวนผูเ้ ดินทำงที่แน่นอน เพื่อที่ทำงบริ ษทั ฯจะได้
ดำเนิ นกำรสำรองที่พกั และพำหนะในกำรเดิ นทำงล่วงหน้ำ ภำยใน 15 วัน เป็ นอย่ำงน้อยก่อนเดินทำง จึงเรี ยนมำเพื่อโปรด
พิจำรณำ และขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสู งล่วงหน้ำมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะได้รับใช้ท่ำนและคณะในอนำคต
อันใกล้น้ ี

หนมำยดหนตุ
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิ ดจำก ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ กำรจรำจล และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อกำร
ควบคุมของ ทำงบริ ษทั ฯ หรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่นกำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำยกำรสู ญหำย
ควำมล่ำช้ำหรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
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- มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ กำกับเท่ำนั้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจ แก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์
- บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรื อห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่ องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรื อเอกสำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
- เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆ ตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำร
เข้ำประเทศไม่วำ่ กรณี ใดๆ ก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมดไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำง บริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอบรับเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ด ื่อดไขกำเชำเะค่ ำบเนกำเ
- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็ นเงินจำนวน 50% ของรำคำทัวร์ ต่อท่ำนเพื่อสำรองที่นงั่
- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงิ นค่ำบริ กำรส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชำระ
เงิ น หรื อชำระเงิ นไม่ครบภำยในกำหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ำนถูกปฏิ เสธกำรจ่ำยเงิ นไม่ว่ำกรณี ใดๆ ให้ถือว่ำ
นักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ กำรเดินทำงในทัวร์ น้ นั ๆ
- กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรื อจดหมำยฯ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของทำงบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของทำงบริ ษทั

ด ื่อดไขกำเยกดลนกกำเดกนดาำ
- กรณี ที่นักท่องเที่ยวต้องกำรขอยกเลิ กกำรเดิ นทำง หรื อเลื่ อนกำรเดิ นทำง นักท่องเที่ ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสำรกำรจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกที่บริ ษทั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกกำรจองกับทำง
บริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทำงบริ ษทั ไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
- กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องกำรขอรับเงินค่ำบริ กำรคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ
เดิ นทำงมำเซ็ นเอกสำรกำรขอรั บ เงิ นคื นที่ บ ริ ษทั อย่ำ งใดอย่ำ งหนึ่ ง เพื่อท ำเรื่ องขอรั บเงิ นค่ ำบริ กำรคื น โดยแนบ
หนังสื อมอบอำนำจพร้ อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอำนำจ หลักฐำนกำรชำระเงิ นค่ำบริ กำรต่ำงๆ และหน้ำสมุ ด
บัญชีธนำคำรที่ตอ้ งกำรให้นำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริ กำรดังนี้
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน คืนเงินค่ำบริ กำรร้อยละ 100 ของค่ำบริ กำรที่ชำระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน คืนเงินค่ำบริ กำรร้อยละ 50 ของค่ำบริ กำรที่ชำระแล้ว
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ไม่คืนเงินค่ำบริ กำรที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทำงบริ ษทั จะหักค่ำใช้จ่ำยที่ ได้จ่ำยจริ งจำกค่ำบริ กำรที่ชำระแล้วเนื่ องในกำรเตรี ยมกำรจัดกำรนำเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น กำรสำรองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน กำรจองที่พกั ฯลฯ
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กำรเดินทำงที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำหรื อซื้ อขำดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมำลำ Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศ จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ำบริ กำรทั้งหมด
กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมำยฯ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของทำงบริ ษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของทำงบริ ษทั ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณี มี
นักท่องเที่ยวเดินทำงไม่ถึง 15 คน

ด ื่อดไขและข้ อกำหนดกอืด่ ๆ
- ทัวร์ น้ ีสำหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
- ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรื อใช้บริ กำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรไม่วำ่ บำงส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทำงบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่ำบริ กำรไม่วำ่ บำงส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้แก่ท่ำน
- ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรเดินทำงในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ และอย่ำงน้อย 10 วัน
ก่อนกำรเดิ นทำงสำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดี ที่จะชำระค่ำบริ กำรเพิ่มจำกกำรที่มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำที่ทำงบริ ษทั กำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะให้บริ กำรต่อไป
- ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่ อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้ำหนังสื อเดินทำงให้กบั
ทำงบริ ษทั พร้อมกำรชำระเงินมัดจำ
- ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ภู มิ อ ำกำศ และเวลำ ณ วัน ที่ เ ดิ น ทำงจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทำง ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะค ำนึ ง ถึ ง ควำมปลอดภัย ของ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสำคัญ
- ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ด
จำกควำมผิดของทำงบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ควำมเจ็บป่ วย ควำม
สู ญหำยหรื อเสี ยหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรื อกำรบริ กำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
- อัตรำค่ำบริ กำรนี้คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ทำงบริ ษทั เสนอรำคำ ดังนั้น ทำงบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับรำคำค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน ค่ำภำษีเชื้อเพลิง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน กำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
- มัคคุเทศก์ พนักงำน หรื อตัวแทนของทำงบริ ษทั ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั กำกับเท่ำนั้น
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