
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ที่พัก 

07.30 พร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ค่อยให้การตอนรับ และอำนวยความสะดวกในการ

เช็คอนิให้แก่ท่าน 

09.25 เดินทางสู ่สนามบินหาดใหญ ่โดยสายการบิน เวียทเจ็ท แอร์ (VZ) เทีย่วบินที่ VZ324 

10.50 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์นำเที่ยวรอให้การตอนรับท่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 

ท่าเรือปากบารา 

เที่ยง บริหารอาหารกลางวัน (1) 

 



14.00 เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาสัย ท่าน

สามารถเล่นน้ำบริเวณที่พักได้เนื่องจากทีพั่กมีชายหาดส่วนตัว สามารถเดินลงเพื่อเล่นน้ำได้ 

หรือจะเลือกเดินเล่นทอดน่องถ่ายรูปกับชายหาดสวยๆน้ำใสๆ 

เย็น บริการอาหารค่ำ (2) 

ที่พัก SEE SEA RESORT หรือระดับเทียบเท่า  

เป็นรีสอร์ทริมชายหาด ที่มีหาดส่วนตัวสามารถลงเล่นน้ำได้ และมีมุมสวยๆให้ท่านได้ถา่ยรูปมากมาย 

 

 

 

วันที่สอง ท่าเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะ

หินงาม – รอ่งน้ำจาบา – ท่าเรือปากบารา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

09.00   เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป ท่าเรือปากบาราเป็น

ท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และ

ยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปาก

บาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาล

ท่องเที่ยวที่มีเรือข้ามฟากวิ่งตลอดทั้งป ี(เวลาอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยน) 

 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มี

ชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้ม

ประตูหินขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินลอดเข้าออกได้ และยังมีความเชื่อกันว่า หากชายหญิงคู่

ใดที่ได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่งงานกันอีกด้วย อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้

เวลาพอสมควร 

 

นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็น

เกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงาม

รายล้อมรอบเกาะ อิสระถ่ายรูปบริเวณรอบๆ 



 

เดินทางสู่ เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสี

ขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้

อีกด้วย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตั้งของ อิสระท่านถ่ายรูป และเกาะราวีนี้ท่านสามารถ

เล่นน้ำได้ (ข้อควรระวัง : ที่เกาะราวีมีลิงอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพย์สิน

ของท่าน) 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง (4) 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด 

หรือปะการังเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะ

คล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมีให้เห็นมากมายที่เกาะแห่งนี้ 

 



 

ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเล

มากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้วิธีดำน้ำลึก (Scuba Diving) แต่สำหรับที่นี่

ปะการังจะอยู่ในระดับที่ตื้นมาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ำจาบังยังเป็นแหล่ง

ของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, 

ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนลาย

ปล้อง, กัลปังหาสีส้ม, หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็นต้น 

ชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปดว้ยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินทีท่ับถม

ใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำ



ทะเลสีมรกต ให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ ง และนำท่าน ดำน้ำบริเวณหลังเกาะหินงาม  

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรอืปากบารา 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ (5) 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึ่งอาจมีการ

ปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และทางบริขอสง

วนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดกรณีที่ไม่สามารถร่องเรือได้  

ที่พัก  SEE SEA RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ถ่ายรูปปากบารา View Point – หาดใหญ่ – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – สตรีท

อาร์ทหาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เช็คเอาท์จากโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินที่ ถ่ายรูปปากบารา View Point ถือเป็น

แลนด์มาร์คอีกจุดนึงของที่บริเวณปากบารา ให้ท่านได้เช็คอินกับรูปปั้นปลาที่เป็นสัญญา

ลักษณ์ และชมวิวทะเลของจงัหวัดสตูล ก่อนจะนำท่านเดินทางกลับสูเ่มอืงหาดใหญ่ 

นำท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ วัดสแตนเลส แห่งนี้ ต้ังอยู่บน เขาคอหงส์ 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “องค์พระเจดีย์ที่สร้างจากสแตนเลส” 

ทั้งหมด นับว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวของโลก บริเวณวัดยังสามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญไ่ดอ้ีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (7) 

 นำท่านเดินถ่ายรูปชิคๆที่ สตรีทอาร์ทหาดใหญ่ เป็นภาพวาดตามผนังกำแพงอยู่แถบทุก

ซอก ทุกซอย รอบริเวณ เป็นลวดลายต่างๆ จากฝีมือของศิลปินจิตรอาสาที่มาร่วมสร้าง



สีสัน และรอยยิ้มให้กับชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยว ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ

หาดใหญ่ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หล่ังไหลมากันอย่างคับคัง่ 

 

 นำท่านซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ใน

อำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า 

ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า "ตลาดชีกิมหยง" เป็นชื่อ

ของคหบดีชาวจนีชื่อ ชีกมิหยง และภรรยาชื่อ ละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม 

18.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบนิ เวียตเจ็ท แอร์ เทีย่วบินท่ี VZ327  

20.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ .... พร้อมความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใช้บริการ ** 

 

อัตราค่าบรกิาร 

กำหนดการเดินทาง 

ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้อง 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิม่ 

03 – 05 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

04 – 06 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 



05 – 07 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

06 – 08 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

10 – 12 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

17 – 19 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

24 – 26 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 12,999 2,000 

27 – 29 พฤศจิกายน 2564 11,999 2,000 

02 – 04 ธันวาคม 2564 11,999 2,000 

07 – 09 ธันวาคม 2564 12,999 2,000 

08 – 10 ธันวาคม 2564 12,999 2,000 

12 – 14 ธันวาคม 2564 11,999 2,000 

13 – 15 ธันวาคม 2564 11,999 2,000 

16 – 18 ธันวาคม 2564 12,999 2,000 

19 – 21 ธันวาคม 2564 11,999 2,000 

20 – 22 ธันวาคม 2564 11,999 2,000 

23 – 25 ธันวาคม 2564 12,999 2,000 

 

* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น *  

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 



การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมผีู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบ

ตามจำนวนดังกล่าว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

ราคาทัวรข์้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ อาจมีการปรับราคาคา่โดยสารของสายการบิน

เพิ่มเติมจากราคาทีก่ำหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน โดยจะ

คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

 

***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยงัไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดงักลา่ว อนัมาจากเหตุสุดวิสัย** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  

 น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เท่านั้น 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 

ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณี

ต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวม

ค่าสัมภาระ) 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อม

สำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 

21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ ยวสละสิทธิการ

เดนิทางในทัวร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของ

ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้



2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง 

อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 

ค่าบริการ หรอืคา่ใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได ้

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวรท์ีช่ำระแล้วทั้งหมด 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญเ่ป็นสำคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปน็ต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการใหค้ำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เว้นแต่มเีอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจำกัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของจังหวัดนั้นๆ 

 

 

 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


