โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น. คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนา้ มัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์รอให้ การต้ อนรับท่านและคอยอานวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุง่ หน้ าสู่ จังหวัดระนอง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นงั่
บริการอาหารกล่ อง(1) กาโตว์ เฮ้ าส์ พร้ อมเครื่ องดื่มบนรถจากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่ 2 : ระนอง-เกาะสอง-เที่ยวรอบเมืองเกาะสอง-สุสานเจ้ าเมืองระนอง
06.00 น. รุ่งอรุณที่ จังหวัดระนอง นาท่านเข้ าสู่ โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง (เช็คอิน 14.00 น. ให้ ท่านใช้ บริการ
แช่น ้าแร่บอ่ สาธารณะของโรงแรม) ผ่อนคลายแช่น ้าแร่ ยามเช้ าในสระน ้าแร่ของโรงแรม บริเวณสระว่ายน ้า มีบอ่

น ้าแร่ปรับอุณหภูมิ 4 บ่อ บ่อน ้าแร่จากุชซี่ rain shower ห้ องอาบน ้าบริเวณฟิ ตเนส ท่านสามารถใช้ บริการได้ ตาม
อัธยาศัย
07.30 น. บริการอาหารเช้ า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อสะพานปลา เพื่อทาบัตรผ่ านแดน *อนุญาตให้ ข้ามไปเฉพาะคนไทยเท่ านัน้
กรุณานาบัตรประชาชนตัวจริงติดตัว เพื่อใช้ ทาเอกสารผ่ านแดนเที่ยวเกาะในประเทศพม่ า
09.30 น. หลังผ่านพิธีการผ่านแดนเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านลงเรื อ Speed Boat เดินทางสู่ เกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ เป็ น
ดินแดนที่อยู่ปลายแหลมสุดของพม่า ตังอยู
้ ่บริเวณปากแม่น ้ากระบุรี ตรงข้ ามจังหวัดระนอง เมื่อสมัยอังกฤษ
ปกครอง เรี ยกว่า วิคตอเรี ย พอยต์ ปั จจุบนั ชาวพม่าเรี ยกว่า บุเรงนอง พอยต์
10.00 น. นาท่านเที่ยว รอบเมืองเกาะสอง โดยรถสองแถวท้ องถิ่น นาท่านแวะชม วัดปิ ดอร์ เอ เป็ นวัดที่มีการสร้ างเจดีย์
ที่จาลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ชมวัดมอญ กราบพระพุทธรูป “หลวงพ่อทันใจ” เป็ นพระพุทธรูปที่ชาวเกาะสอง
ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก ชมสถาปั ตยกรรมสไตล์พม่ามากมายในเมืองเล็กๆแห่งนี ้
แวะ อนุสาวรีย์พระเจ้ าบุเรงนอง พร้ อมทังบั
้ นทึกประวัตศิ าสตร์ ของเมียนมาร์ บริเวณ View Point นาท่านเก็บ
ภาพเป็ นที่ระลึก ที่มองเห็นฝั่ งไทยและพม่าทังสองฝั
้
่ งได้ อย่างสวยงาม แวะช้ อปปิ ง้ ตลาดร่ างสุเวนีย์ แหล่งช้ อป
ปิ ง้ ของที่ระลึก ผ้ าโสร่ง ชาพม่า แป้งทานาคา ซึ่งมีให้ เลือกมากมาย และสินค้ าอื่นๆ อาทิ ยาดม เครื่ องหวาย
เครื่ องประดับ *ห้ ามซื ้อสินค้ าของป่ ากลับเข้ าประเทศไทย มิเช่นนันท่
้ านจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ห้องอาหารอันดามันคลับ โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีทศั นียภาพงดงาม
15.00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่งจังหวัดระนอง
16.00 น. นาท่านแวะ สุสานเจ้ าเมืองระนอง เป็ นสุสานแบบจีนฝั งศพของเจ้ าพระยาดารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
เจ้ าเมืองระนองคนแรกต้ นตระกูล ณ ระนอง ซึ่งท่านเป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้ องถิ่น เป็ นตัวอย่างของ
ผู้ประสบความสาเร็จในชีวติ ทังๆที
้ ่ท่านอพยพมาจากเมืองจีน เข้ ามาเป็ นกรรมกรรับจ้ าง แต่ในที่สดุ ได้ รับตาแหน่ง
เป็ นเจ้ าเมือง สิง่ ที่น่าสนใจคือลวดลายที่เขียนสลักบริเวณฮวงซุ้ย เป็ นลวดลายมังกร ดอกไม้ วิถี ชีวิตของชาวจีน
สมัยโบราณ และสัตว์อื่นๆ ที่แฝงไว้ ซึ่งความหมายที่สื่อความไปยังลูกหลาน เพื่อให้ คงไว้ ซึ่งการรักษาความดีต่อไป
17.00 น. นาท่านเช็คอินเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง ท่านสามารถผ่อนคลายแช่น ้าแร่ธรรมชาติจาก
น ้าพุร้อนรักษะวาริ นแบบส่วนตัวในห้ องพัก(โรงแรมได้ ต่อท่อตรงมาจากบ่อน ้าพุร้อน) หรื อว่ายน ้าในสระน ้าแร่หรื อ
เข้ าร่วมชันเรี
้ ยนแอโรบิกที่ศนู ย์ออกกาลังกายหรื อบริการนวดแผนไทย
18.00 น. บริการอาหารค่า(4) ที่ร้านอาหาร จากนันกลั
้ บเข้ าสู่ที่พกั พักผ่อนยามค่าคืน
ที่พัก

โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 : วัดบ้ านหงาว-นา้ ตกหงาว-ภูเขาหญ้ า-บ่ อนา้ พุร้อนพรรั ง้ -พระราชวังรัตนรังสรรค์
07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้ า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่านเข้ าสู่ วัดบ้ านหงาว นาท่านเข้ ากราบสักการะ หลวงพ่อดีบกุ หรื อ พระติปกุ ะพุทธมหาศากยมุณีศรี รณังค์
มีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบกุ องค์ใหญ่เป็ นสิริมงคลและศักดิศ์ รี ของเมืองระนอง” ชมพระอุโบสถหลังใหม่ ที่
สร้ างขึ ้นอย่างสวยงาม มีรายละเอียดที่งดงามและใช้ โทนสีเหลืองทอง จากนันให้
้ ท่านได้ ชม วังมัจฉา ที่มีปลา
มากมายจนถึงขนาดใหญ่ อย่าง ปลาบึก เชิญท่านให้ อาหารปลาตามอิสระ
10.00 น. ชม นา้ ตกหงาว น ้าตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน ที่สาคัญที่อทุ ยานแห่งชาติน ้าตกหงาวยังเป็ นแหล่งที่พบปู
ชนิดใหม่ของโลก คือ ปูเจ้ าฟ้า และมีพรรณไม้ ที่น่าสนใจคือ "โกมาสุม" หรื อ "เอื ้องเงินหลวง"
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านชมทัศนียภาพอันงดงามที่ ภูเขาหญ้ า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายรูปกัน
ภูเขาลูกเล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ า บรรยากาศเหมือนอยู่ในแอฟริกา ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับทิวทัศน์สวยๆของภูเขา
หญ้ าตามอิระ
14.00 น. นาท่านแช่น ้าแร่ ผอ่ นคลายความเมื่อยล้ าที่ บ่ อนา้ พุร้อนพรรัง้ เกิดจากสายน ้าแร่ร้อน ที่มีอณ
ุ หภูมสิ งู ประมาณ
35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็ นแอ่ง มีตาน ้ามากถึง 13 ตาน ้า อยู่ใกล้ ลาธาร
บริเวณ บ่อน ้าร้ อนได้ รับการปรับสภาพภูมทิ ัศน์ให้ สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไม้ นานาชนิด มีสงิ่ อานวยความ
สะดวก เช่น บ่อน ้าร้ อนแบบแช่เท้ า แบบแช่ทงตั
ั ้ ว ที่อาบน ้ากลางแจ้ ง ห้ องสุขา ศาลาพักผ่อน ที่จอดรถ
ร้ านอาหาร และบ้ านพัก เป็ นต้ น น ้าพุร้อนบ้ านพรรัง้ เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน ้าแร่แบบใกล้ ชิดกับ
ธรรมชาติ
16.00 น. นาท่านชมบริเวณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จาลอง) เป็ นพระราชวังที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ของการเสด็จมา
ประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทงั ้ 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 เป็ นพระราชวังที่สร้ าง
ขึ ้นจากไม้ สกั และไม้ ตะเคียนทอง ให้ ท่านเดินชมบริเวณด้ านนอก บริเวณสวนสาธารณะ
และเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
18.00 น. บริการอาหารค่า(7) ที่ร้านอาหาร จากนันกลั
้ บเข้ าสู่ที่พกั พักผ่อนยามค่าคืน
ที่พัก

โรงแรม ทินิดี โฮเทล แอท ระนอง หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 : ระนอง-วัดวารีบรรพต-นา้ ตกปุญญาบาล-ก้ องวัลเล่ ย์-วัดสุวรรณคีรี(วัดหน้ าเมือง)-คอคอดกะ-กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้ า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อาลาที่พกั เดินทางสู่ วัดวารีบรรพต หรื อวัดบางบอน วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง นาท่านกราบ
สักการะ หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้ าอาวาสที่มรณภาพแล้ ว ร่างกายไม่ไหม้ ไฟในวันพระราชทานเพลิง จนเป็ น
ข่าวดังทัว่ ประเทศ ชมพระเจดีย์สีทอง ศิลปะแบบพม่าภายในวัด และกราบไหว้ พระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่ สดุ
ในภาคใต้ ยาว 22 เมตร
09.00 น. นาท่านชม นา้ ตกปุญญบาล น ้าตกที่มีความสูงราว 15 เมตรและสามารถมองเห็นน ้าตกได้ จากริ มถนนเลย
ทีเดียว น ้าตกสายนี ้เดิมชื่อ น ้าตกเส็ดตะกวด มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่กลับมีน ้าไหลแรงตลอดปี และมีทิวทัศน์
สวยงาม โดยน ้าตกมีทงหมด
ั้
3 ชันมี
้ ต้นน ้ามาจากลาห้ วยเล็กๆ ในเขตป่ าละอุ่น ป่ าราชกูด โดยแต่ละชันมี
้ ความ
น่าสนใจแตกต่างกัน ได้ แก่ ชันที
้ ่ 1 ปุญญบาล เป็ นชันที
้ ่สวยที่สดุ ลักษณะเป็ นสายนา้ ไหลตกลงมาตามเชิงชันสู
้ ง
ประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ ด้ านล่างเป็ นแอ่งน ้าตื ้นๆ น ้าตกชันที
้ ่ 2 เรี ยกว่าน ้าตกโตนไม้ ไผ่
และน ้าตกชันที
้ ่ 3 เรี ยกว่าน ้าตกโตนต้ นเฟิ ร์นนอกจากนี ้ จากชันที
้ ่ 1 ถึงชันที
้ ่ 3 มีเส้ นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่จดั ทาขึ ้นให้ เดินได้ สบายๆ อีกทังบริ
้ เวณต้ นน ้ายังมีต้นพญาไม้ หรื อขุนไม้ ขนาดโต
วัดรอบที่ระดับความสูงเพียงอก
10.00 น. นาท่านสู่ ก้ องวัลเล่ ย์ แหล่งเรี ยนรู้เรื่ องการปลูกและคัว่ กาแฟพันธุ์โรบัส และมีกรรมวิธีที่โดดเด่น โดยใช้ ไม้
อบเชย ซึ่งมีกลิน่ หอม คัว่ เมล็ดกาแฟในกระทะเล็กๆทีละกระทะ สนุกกับกิจกรรม D.I.Y. สัมผัสและคัว่ กาแฟ
รวมถึงเรี ยนรู้วธิ ีการเพาะปลูกกาแฟ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ก้องวัลเล่ ย์
13.00 น. นาท่านชม วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรื อ วัดหน้ าเมือง มีความสาคัญในฐานะที่เป็ นพระอารามหลวงชันตรี
้ ชนิด
สามัญเป็ นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนองมีอายุกว่าร้ อยปี ชมพระเจดีย์ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบพม่าอายุนบั 100 ปี
มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื ้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตังอยู
้ ่บนฐานแปดเหลี่ยม จากฐานถึงยอด
ฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกาแพงโดยรอบทังสี
้ ่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร แต่ละด้ านของกาแพงมีประตู
ทางเข้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกาแพงฉาบด้ วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทาด้ วย
ทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉตั รตามศิลปะแบบพม่า ทังนี
้ ้ ผู้สร้ างเจดีย์องค์นี ้คือนางพัว่ ไซ่ข่าย ผู้เคารพศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา จึงได้ สร้ างเจดีย์นี ้ถวายโดยใช้ ทนุ ทรัพย์สว่ นตัว และปั จจุบนั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก กรม
ศิลปากรเรี ยบร้ อยแล้ ว พระอุโบสถอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่ องลวดลายงดงามมาก และ
บริเวณใกล้ เคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว

14.00 น. นาท่านแวะถ่ายรูป บริเวณคอคอดกระ เป็ นจุดที่แคบที่สดุ ของแหลมมลายู บริเวณบ้ านทับหลี ให้ ท่านได้ ถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึก และซื ้อ ซาลาเปาทับหลี เป็ นของฝาก
19.00 น. บริการอาหารค่า(10) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
23.00 น. เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับภาพความประทับใจ

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หน้ า-หลัง ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
2.บัตรจาตัวประชาชนตัวจริงนาติดตัวไปในวันเดินทาง
สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสาหรับการเข้ าชมวัด,รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
2.กล้ องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสารอง, ที่ชาร์ ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กนั แดด, ร่มพับ, เสื ้อกันหนาว, ผ้ าพันคอ
3.ของใช้ สว่ นตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครี มต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ ที่มีการค้ างคืน)
อัตราค่ าบริการทัวร์ นีร้ วม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นงั่ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (พักห้ องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื ้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้ องถิ่น(ถ้ ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่ องดื่มและของขบเคี ้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการทัวร์ นีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคประจาตัว)
2.ค่าอาหารมื ้อที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการทัวร์ (มื ้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ ในห้ องพักโรงแรม
3.ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ต้องชาระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้ วยน ้าใจของท่าน
การจองทัวร์ และสารองที่น่ ัง
1.กรุณาแจ้ งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สาหรับออกใบแจ้ งหนี ้และใบรับเงินของท่าน
2.ชาระมัดจาทัวร์ ท่ านละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ ทาการสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข้ าทางธนาคารของบริษัทฯ
3.ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์ โดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินค่ามัดจาคืนได้
4.กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้
สาหรับการใส่ชื่อตัว๋ เครื่ องบิน(สาหรับทัวร์ เครื่ องบิน) และการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์
3.แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ ตามที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ กรุณาอ่ านรายละเอียดทุกข้ อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กาหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขันต
้ ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขันต
้ ่า 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึ ้น ก่อนการเดินทาง หรื อมีการปรับ
ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่ องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อบางประการ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เพื่อ ให้

เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น สาคัญ
หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่สามารถแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรื อหัวหน้ าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ,การปฏิวตั ,ิ การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากเกิดการสูญหายสิง่ ของที่มีคา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดิน
ทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่าท่าน
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
7.เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อชาระค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กับทางบริษัทฯแล้ ว ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้ อตกลงของหมายเหตุทงหมดทุ
ั้
กข้ อแล้ ว

