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VWTST412 AMAZING ไทยเท ่

ตรัง (ทะเลตรัง) สงขลา 4 วัน 3 คืน 
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วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถ ้าเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน - 
วิหารคริสตจักรตรัง 

07.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร(์DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD504  (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามล้าดับการจองพร้อมช้าระเงิน  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับ
เที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ถ ้ า เ ล เ ข า ก อบ  UNSEEN  
THAILAND  ถ้ าเลเขากอบเป็นถ้ าที่มีสายน้ าไหลผ่าน
และไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ า การเดินทาง
เขา้ไปชมภายในนั้นจะต้องเร่ิมต้นด้วยการนั่งเรือในบาง
จุดแล้วจึงค่อยเดินส ารวจถ้ าต่าง ๆ อันได้แก่ ถ้ าเจ้าสาว 
ถ้ ารากไทร ถ้ าคนธรรพ์ เป็นต้น โดยมีระยะทางส ารวจ
ถ้ าทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
และหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ าเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับล าเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดาน
ต่ าที่สุดของถ้ าที่เรียกกันว่า "ถ้ าลอด" จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกรอย่างไรอย่าง
นั้น ซึ่งมีความเชื่อว่า หากใครได้ ลอดผ่านท้องมังกรเหมือนเป็นการสะเดาะห์กลับไปก็จะพบแต่ความโชคดี 
(โปรแกรมล่องเรือชมถ ้ำเลเขำกอบ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำม ควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพอำกำศและ 
ระดับน ้ำทะเล หำกไม่สำมำรถล่องเรือได้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำใช้จ่ำยและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวเป็น
ท่องเที่ยววังเทพทาโรแทน ) 
น าท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนน
เพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร  ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า  โรงพระท่ามกง
เยี่ย  นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้
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เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร โดยการบอกวันเดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้วจึง
เสี่ยงโป้ยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีชื่อกลางเดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วาร
ดิถี งานเทศกาล หรือประสบความส าเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่าน
แม่นย าผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามก าลังศรัทธาและทุนทรัพย์ หรือความเกี่ยวข้อง 
ความส าเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลส าคัญ ลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่าน
อย่างเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจ าจังหวัดตรัง ชม วงเวียนพะยูน สัตว์น้ าที่ได้รับการ
อนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ชม วิหารคริสตจักรตรัง โบสถ์คริสต์ที่มาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสี
เหลืองตั้งโดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

ตรัง - ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถ ้ามรกต – เกาะเชือก – หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่  เกาะมุก  ลอยตัวชมความงามของ ถ ้ามรกต  หนึ่งใน UNSEEN  

THAILAND  อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ ภายในถ้ ามรกต ที่จะ
น าไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมได้ด้วยมวลหมู่แมกไม้และแนวหน้าผาชันลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อน
ตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ “ถ ้ามรกต” 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มีความกว้างมาก มี
ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ า น้ าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ าตื้น 
ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือเล่นน้ า อาบแดดชมความงามของหาดทราย
เป็น จ านวนมาก  นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่
สวยงามแปลกตามากมาย  

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดด าน้ าชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเล

ตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผัส ดาวขนนก เกาะเชือก
เป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจาก
เกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะ เป็นโขดหิน แหละหน้าผาหินสูงชัน ไม่มีชายหาด หรือบ้านเรือนของผู้คน 
และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมี กระท่อมของคนเฝ้า รังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ 
บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งด าน้ า ชมปะการังชนิดต่างๆ มีทั้ง ปะการังน้ าตื้นและน้ าลึก รายรอบ มีฝูงปลาทะเล
สีสันสวยงามนานาชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาโนรี ปลาสินสมุทร ปลาลายเสือ 
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 (โปรแกรมการท่องเท่ียวทะเลตรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศ และ
ระดับน ้าทะเล เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื อต่อการลอยตัวเข้าชมถ ้ามรกตและด้า
น ้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีเนื่องจากเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั งสิ น) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
จากนั้น น้าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง  จากนั นน้าท่านเดินทางสูห่าดใหญ่ สงขลา (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หรือเทียบเท่า  

วันพุธ ที ่14 เมษายน 64 (3)  
 วัดพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน -  สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ - 
 หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา -งานเลี ยงรดน ้าขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือ

สถานที่จ าพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพปู่ทวดเหยียบ
ทะเลน้ าจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความนับถือ เป็นต านาน
ของปาฎิหารย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด มีเร่ืองเล่ากันว่า วัน
หนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะ หรือ
หลวงปู่ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จึ่งใคร่ลองดี 
โจรสลัดได้จอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักพักเกิดเหตุการณ์ให้เรือไม่สามารถแล่นไปต่อได้ 
ต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ าจืดบนเรือหมด ไม่มีให้ดื่ม สมเด็จพะโคะสงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ าทะเล 
เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน้ าทะเลได้กลายเป็นน้ าจืด โจรสลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และน า
สมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง เร่ืองราวได้แพร่สะพัดออกไป ประชาชนจึงพากันมากราบไหว้บูชาเป็นจ านวนมาก น าท่านชม
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลวงปู่ทวดเคยใช้ขณะจ าพรรษาที่วัดแห่งนี้ เช่น บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคยใช้เป็นที่สรงน้ า และ
ซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ทวด ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานท่ีฝังรกหลวงปู่ทวด) วัดดีหลวง 
(วัดที่หลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน้ า

ขนาดใหญ่และหน้าผาสูง  ที่ ถูกพัฒนาให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟี่ บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลาง
หน้าผาสีน้ าตาลส้มล้อมรอบด้วยผืนน้ าสีเขียวมรกตสวยงาม 
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่เกาะยอ  
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 น าท่านเดินทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ ากระจาย อ.
เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ น้าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวัดพระนอนวัดแหลม 
ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวัดที่เก่าแก่และส าคัญวัด
หนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา  ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งนี้เนื่องด้วยที่ตั้งวัดอยู่ใกล้
ถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝั่งเกาะยอ จึงท าให้เป็นสิ่งที่สะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไปมา 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี
ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนาง
เงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน  
น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างใน
สมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้นบันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้น
บันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอัธยาศัย 
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น าท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา  จุดแลนด์มาร์คและจุด
ถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปร
ตุกีส ก าแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครใน 
เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม 
ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี ยงของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลี ยง รดน ้าขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  
 
 



    8 

 

วันพฤหัสบด ีที ่15 เมษายน 64 (4)  
 วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล- ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านสู่  วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส  ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตน เลสทั้งหมด 
เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยัง
สร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธ
ประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
 

จากนั น น าท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอ าเภอหาดใหญ่ หนึ่งใน
สถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย  มีสิ่งส าคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 
เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมมากราบไหว้ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ นชื่อสุดอร่อย 
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว 
เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด 
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 
17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 
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ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามล้าดับการจองพร้อมช้าระเงิน  
 
หมายเหต ุ: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั. 
 

เนื่องจากเป็นเท่ียวบินแบบเช่าเหมาล้า ทั งนี เท่ียวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึ นอยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซื อตั๋วเครื่องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั ง 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ทา่น พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,555 + 3,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช้าระได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี  ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
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 กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช้าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช้าระมัดจ้าคา่ทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษัท
ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
30 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
  

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าช าระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาทิ

เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 

** เนื่องจากราคาทัวร์นี เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล้า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางแทนได้ ดังนี  
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส้าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท้าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น ** 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินท างเป็น

ส าคัญ 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 


