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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
สูท่า่อากาศยานนราธวิาส น า้หนกักระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลด) 

 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนราธวิาส - 10th Coffee Bar - อุทยานแหง่ชาตบิโูด 
สุไหงปาด ี- น า้ตกปาโจ ใบไมส้ทีอง - หาดบา้นทอน เรอืกอและ 
พกันราธวิาส    อาหาร /--/เทีย่ง/เย็น  

2  ตลาดเชา้นราธวิาส - สคุรินิ - หมูบ่า้นจฬุาภรณ์พฒันา 12 – (OPTION: ลอ่งแกง่ตน้น า้สายบรุ ี) - 
สไุหงโก-ลก – ถา่ยรปูStreet Art - สถานรีถไฟสไุหงโกลก – อ าเภอตากใบ – สะพานคอยรอ้ยปี -   
วดัชลธาราสงิเห 
พกันราธวิาส    อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น  

3 หาดนราทศัน ์- มสัยดิวาดลีฮูเซ็น มสัยดิ300ปี - ทา่อากาศยานนราธวิาส –  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาหาร เชา้ /--/-- 



                              

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
 

หมายเหต ุ

19-21 ธนัวาคม 63 8,999 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

14-16 มกราคม 64 8,999 1,500 16  

16-18 มกราคม 64 8,999 1,500 16  

21-23 มกราคม 64 8,999 1,500 16  

23-25 มกราคม 64 8,999 1,500 16  

28-30 มกราคม 64 8,999 1,500 16  

30มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 8,999 1,500 16  

4-6 กมุภาพนัธ ์64 8,999 1,500 16  

6-8 กมุภาพนัธ ์64 8,999 1,500 16  

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3130 DMK-NAW 10.25-12.05 

Return      :  FD3131 NAW -DMK 12.30-14.05 

(หมายเหต:ุ สายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรร) 

ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนราธวิาส - 10th Coffee Bar - อทุยานแหง่ชาตบิโูด  

                   สไุหงปาด ี- น า้ตกปาโจ ใบไมส้ทีอง - หาดบา้นทอน เรอืกอและ 

                                                                                                                             อาหารเทีย่ง/เย็น  
 

 

08.00น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

10.25น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานนราธวิาส จ.นราธวิาส โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่

FD3130 

12.05น. ถงึ ทา่อากาศยานนราธวิาส รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถ

ตูป้รบัอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

บา่ย         น าท่านแวะรา้น 10th Coffee Bar คาเฟ่ชคิๆบรรยากาศดีตดิรมิเขื่อนแม่น ้าบางนรา รา้นเป็นตกึแถว

ตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามดทูันสมัยมทีัง้สว่นทีน่ั่งทีอ่ยูใ่นอาคารและสว่นทีเ่ป็นเหมอืนระเบยีงรมิแมน่ ้าเปิดรับ

ลมธรรมชาตมิเีมนูเครือ่งดืม่รอ้นเย็นและเบเกอรี ่ใหท้่านเลอืกซือ้

เลือกทานตามอัธยาศัย รา้นนี้คอกาแฟหา้มพลาด จากนั้น

เดนิทางสู่ น า้ตกปาโจ อยู่ทีอ่ าเภอบาเจาะเป็นน ้าตกใหญ่ของ

ผนืป่าบโูด เป็นสว่นหนึง่ของอทุยาน แห่งชาตบิโูด-สไุหงปาด ีมี

น ้าตลอดปี แต่ในหนา้แลง้น ้าค่อนขา้งนอ้ย ตัวน ้าตกม ี4 ชัน้ ชัน้

แรกมีขนาดใหญ่และสวยที่สุด สายน ้าไหลตกจากลานผาหิน

กวา้ง สงู 60 เมตร ลงสูแ่อง่น ้าใหญ่ นับว่าเป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในจังหวัดและสวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต ้เป็นส่วนหนึ่งของ 

อทุยานแหง่ชาตบิโูด - สุไหงปาด ีมพีืน้ทีค่ลอบคลมุอยูใ่นทอ้งทีอ่ าเภอบาเจาะ อ าเภอยีง่อ อ าเภอระแง 



                              

 

อ าเภอรอืเสาะ อ าเภอสไุหงปาด ีอ าเภอจะแนะ อ าเภอแวง้ จังหวัดนราธวิาส อ าเภอรามนั จังหวัดยะลา และ

อ าเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี จุดสนใจอกีอย่างหนึ่งของน ้าตกแห่งนี้คือ ใบไมส้ทีอง หรอื ย่านดาโอ๊ะ 

พันธุไ์มช้นดินี้ถูกคน้พบเป็นครัง้แรกในโลกทีน่ี่ เมือ่ปี พ.ศ. 2531 เป็นไมเ้ลือ้ย มลีักษณะใบคลา้ยใบชงโค

หรอืใบเสีย้ว แต่มขีนาดใหญ่กว่ามาก บางใบใหญ่กว่าฝ่ามอื มขีอบหยักเวา้เขา้ทัง้ทีโ่คนใบ และปลายใบ 

ลักษณะคลา้ยวงรีสองอันอยู่ตดิกัน ทุกส่วนของใบจะปกคลุมดว้ยขนก ามะหยี่เนียนนุ่ม มีสีทองหรือสี

ทองแดงเหลอืบรุง้เป็นประกายงดงามยามตอ้งแสงอาทติย ์สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล อสิระใหท้า่น

ถา่ยรปูหรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดนิทางสู ่หาดบา้นทอน เป็นหมูบ่า้นชาวประมงไทยมสุลมิ ประกอบ

อาชพีการท าประมงพืน้บา้น และเป็นแหล่งผลติเรอืกอและทีย่ังหลงเหลอือยู่เพยีงแห่งเดยีวในนราธวิาส 

หาดบา้นทอนมหีาดทรายขาวสะอาดสวยสะดดุตา บรรยากาศเงยีบสงบ น ้าทะเลสฟ้ีามคีวามใสในระดับหนึง่ 

มคีวามรม่รืน่ของตน้มะพรา้วสงูขนาดใหญป่ลกูเรยีงรายกลายเป็นรม่เงาทีส่รา้งความสวยงามใหแ้กช่ายหาด  

ความโดดเด่นของชายหาด คอื เรอืกอและ ทีจ่อดเรยีงรายรมิหาดหลายล า มลีวดลายสวยงามสะดุดตา 

นอกจากนีจ้ะไดส้ัมผัสกบัวถิปีระมงทีเ่รยีบงา่ย เห็นชาวบา้นน่ังซอ่มเรอื เก็บแหและอปุกรณ์ท าประมงตา่ง ๆ 

เป็นอกีหนึง่เสน่หช์ายหาดแหง่นีท้ีย่งัมวีถิชีาวเลแบบดัง้เดมิใหไ้ดเ้ห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Imperial Narathiwat Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง      ตลาดเชา้นราธวิาส – สคุรินิ - หมูบ่า้นจฬุาภรณ์พฒันา 12 - OPTION: ลอ่งแกง่ตน้น า้สายบรุ ี– 

                   สไุหงโก-ลก - Street Art – สถานรีถไฟสไุหงโกลก – อ าเภอตากใบ – สะพานคอยรอ้ยปี –  

                   วดัชลธาราสงิเห อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

 

เชา้ น าท่านสัมผัสวถิยีามเชา้ของคนเมอืงนราที ่ตลาดเชา้เทศบาล ตลาดเชา้คกึคักผูค้นยิม้แยม้ตอ้นรับผูม้า

เยอืน มทีัง้อาหารคาว อาหารหวาน ของสดและของแหง้มากมายขายมากมาย  

   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

 น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอสุครินิ ดนิแดนสวยงามอยู่ชายแดนใต ้ปลายดา้มขวาน ตดิประเทศเพื่อนบา้น

มาเลเซีย อุดมไปดว้ยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รายลอ้มดว้ยเทือกเขาเขียวขจี ปกคลุมดว้ยป่าไม ้

หนาแน่น เดนิทางสู ่หมูบ่า้นจฬุาภรณ์พฒันา 12 เป็นหมูบ่า้นประวัตศิาสตรข์อง อดตีพรรคคอมมวินสิต์

มาลายา ซึง่ในอดตีนัน้ มปีระวัตกิารตอ่สู ้แนวคดิ และอดุมการณ์ทีน่่าสนใจ ประชาชนในหมูบ่า้นแหง่นี้ ลว้น

เป็นอดตีสมาชกิพรรคคอมมวินิสต์มาลายา ที่มปีระวัตศิาสตรก์ารต่อสูท้างอุดมการณ์ในป่ากว่า 30 ปี มี

เสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิตัง้อยูใ่นเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าฮาลาบาลา ทีน่ีจ่ะเป็นป่าฝนเขตรอ้นทีใ่หญท่ีส่ดุใน

คาบสมุทรมาลายา ที่ถูกขนานนามว่า “อเมซอนแห่งเอเชยี” ป่ากว่า 4,700 ไร่ ถูกก าหนดใหเ้ป็นป่า

ชมุชน โดยกรมป่าไม ้ชาวบา้นสามารถเก็บ พชื ผัก ผลไมไ้ปขายเพือ่หารายไดเ้ลีย้งชพีได ้อกีทัง้ยังเป็น

ตน้น ้าจากเทอืกเขาสันกลาครีทีอดยาวบรรจบกับแมน่ ้าสายบรุ ีเป็นระยะทาง 187 กโิลเมตร หล่อเลีย้งคน 



                              

 

470 หมูบ่า้น มาหลายชั่วอายุคน กจิกรรมลอ่งแกง่พายเรอืคายกั ของ “หมู่บา้นจุฬาภรณ์พัฒนา 12” 

เป็นอกีกจิกรรมทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ อยา่งสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION เสรมิ: กจิกรรมลอ่งแกง่พายเรอืคายกั “หมูบ่า้นจฬุาภรณ์พฒันา 12” กรณีสนใจ

กจิกรรมช าระเพิม่ทา่นละ 200 บาท แจง้ความประสงคแ์ละช าระพรอ้มคา่ทวัร ์ 
  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) อาหารชุด

กรมสบิ อาหารในกระบอกไมไ้ผ ่**อาหารรังสรรคจ์าก

วัตถดุบิทอ้งถิน่ เมนูอาจจะมกีารสลบัสบัเปลีย่นกนัไป** 

บา่ย เดนิทางสู ่สุไหงโก-ลก น าท่านชม Street art (กราฟ

ฟิตี้) The Color of kolok Street Art เมืองโกลก ที่

เลา่เรือ่งราวของนราธวิาส ผ่านศลิปะ เป็นศลิปะการเพน้ท์

ภาพผสมผสานวถิวีัฒนธรรมทอ้งถิน่บนก าแพงตลอดแนว

สวนสาธารณะหนา้ดา่นพรมแดนสไุหงโก-ลกจนถงึ สถานี

รถไฟสุไหงโก-ลก ของศิลปินชาวไทยและต่างชาต ิ

รวมกัน16 คน อิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอตากใบ ชม สะพานคอยรอ้ยปี มคีวามยาว 345 เมตร เดมิเป็นสะพานไม ้

ทีท่อดยาวขา้มผ่านแมน่ ้าตากใบจากแผ่นดนิใหญไ่ปสู ่เกาะยาว จังหวัดนราธวิาส แตปั่จจุบนัไดม้กีารสรา้ง

สะพานปนูแข็งแรงและสวยงามทอดยาวขนาบไปกับสะพานไมอ้นัเกา่กลายเป็นเสน้ทางหลักในการสัญจร

ของชาวบา้น ชือ่ของสะพานมาจากทีว่า่เมือ่กอ่นชาวบา้นเกาะยาวจะเดนิทางมายงัฝ่ังทีว่า่การอ าเภอตอ้งใช ้

เรอื กวา่จะมกีารสรา้งสะพานระหวา่งเกาะยาวไปยงัฝ่ังทีว่า่การอ าเภอตอ้งคอยถงึ 100 ปี จงึเป็นสาเหตุให ้

เรยีกสะพานดังกล่าวว่า “สะพานคอย 100 ปี” น าท่านสู ่วดัชลธาราสงิเห (วัดพทิักษ์แผ่นดนิไทย) วัด

เก่าแก่สรา้งขึน้ในสมัย พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลที่4 มีจุดเด่นที่

สวยงามโดยอาคารสถาปัตยกรรมแต่ละหลัง

จ ะ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์ โ ด ด เด่ น ม า ก  เ ป็ น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ 

มสุลมิ และจนี ภมูทิัศน์รอบวัดเป็นบรรยากาศ

ริมน ้ า  จึงถือ เป็นวัดที่ มีค วามส าคัญ อัน

ทรงคุณค่าและเป็นศูนย์กลางดา้นภูมทิัศน์

วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่ และเป็น

วัดทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องชาต ิ

เนื่องจากเป็นโบราณสถานของชาวไทยพุทธทีรั่ฐบาลไทยไดห้ยบิยกเป็นเหตุผลอา้งองิ ในการปกปันเขต

แดนในปี 2441  ทีม่ผีลไมใ่หด้นิแดนสว่นนีถ้กูผนวกเขา้ในเขตของประเทศมาเลเซยี ท าใหป้ระเทศไทยไม่

สญูเสยีเอกราชไปเป็นอาณานคิมขององักฤษ จงึไดส้มญานามวา่ “วดัพทิกัษแ์ผน่ดนิไทย” 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Imperial Narathiwat Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        หาดนราทศัน ์- มสัยดิวาดลีฮเูซ็น มสัยดิ300ปี – ทา่อากาศยานนราธวิาส –  

                     ทา่อากาศยานดอนเมอืง   อาหารเชา้  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

เดนิทางสู่ หาดนราทศัน  ์เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม โคง้หาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กโิลเมตร 

มองเห็นไดไ้กลจนสุดลูกหูลูกตาจรดกกับปลายแหลมปากแม่น ้าบางนราทางทศิใต  ้เป็นหาดที่มคีวาม

สวยงาม หาดทรายขาว ร่มรืน่ดว้ยทวิสนมากมาย อกีทัง้ยังมลีมพัดเย็นบรรยากาศเป็นส่วนตัว ท าใหห้าด

นราทัศนเ์ป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงนราธวิาส และนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืนเสมอ ยงัมหีมูบ่า้น

ชาวประมงตัง้กระจายเป็นระยะ ๆ ชายหาดช่วงที่อยู่ดา้นหนา้หมู่บา้นจะมเีรอืนกอและจอดเรยีงรายอย่าง

สวยงาม ลักษณะของเรอืกอและทีม่กีารวาดลวยลายอนัวจิติร ซึง่เป็นวัฒนธรรมของชาวใต ้ชมมสัยดิวาดลี

ฮเูซ็น ,มสัยดิตะโละมาเนาะ หรอื อกีชือ่หนึง่คอื มสัยดิ 300 ปี  สรา้งขึน้โดยนายวันฮเูซน็ อสั-ซานาว ีผู ้

อพยพมาจากบา้นสะนอยานยา จังหวัดปัตตานีเมื่อ พ.ศ. 2167 สถานที่อันเต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมทางศาสนา และมีสถาปัตยกรรมอันสะทอ้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่  ผ่าน

กาลเวลามายาวนานนับรอ้ยปี โดดเดน่ดว้ยสถาปัตกรรมอาคารไมต้ะเคยีนทัง้หลัง ผสมผสานศลิปะไทย จนี 

และมลายเูขา้ดว้ยกันอยา่งมเีอกลักษณ์เป็นอาคาร 2  หลังตดิต่อกันตดิกัน มเีสาไม ้26 ตน้ เสามลีักษณะ

เป็นสี่เหลี่ยม ฝาประกบหนา้ต่างท าดว้ยไมท้ัง้แผง แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ จุดเด่นอยู่ที่โครงสรา้ง

หลังคาทัง้ 2 หลัง ซึง่มคีวามแตกต่างกัน โดยมัสยดิหลังแรก มหีลังคาทัง้หมด 3 ชัน้ มงุดว้ยกระเบีอ้งดนิ

เผาหลังคาชัน้ที ่3 มโีดมเป็นเกง๋จนีอยู่บนหลังคา เป็นศลิปะแบบจนีแท ้เสาแกะสลักเป็นรูปดอกพกิลุ ใน

สมยันัน้เกง๋จนีจะใชเ้ป็นหออาซาน (ส าหรับตะโกนเรยีกคนมาละหมาด)สว่นมสัยดิหลังที ่2 มหีลังคา 2 ชัน้

มงุดว้ยกระเบือ้งดนิเผา หลังคาชัน้ที ่2 มจ่ัีวอยูบ่นหลังคาชัน้แรกมฐีานดอกพกิลุหงายรองรับจ่ัวหลังคาอกี

ชัน้หนึง่ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนราธวิาส เพือ่เดนิทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3131 

14.05น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 



                              

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
● ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
● ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
● บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพกัคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
● คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
● น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
● คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
● คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
● ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 
● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 



                              

 

● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

● มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

● ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
 


