
 
 
 
 
 
 
 
                             

รหัสทัวร ์AD03-39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานนานาชาตสิุราษฎรธ์าน ี

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ี– ทา่เรอืซทีรานเฟอรร์ีด่อนสกั 

– เกาะสมยุ - วดัพระใหญ ่เกาะฟาน – หาดละไม ชมหนิตาหนิยาย  

พกัเกาะสมุย                                                                  อาหารเทีย่ง/เย็น  

2 ทวัรเ์กาะมดัสุม เกาะหมูเมอืงไทย (เลน่น า้ ถา่ยรูปกบัหมู) - เกาะแตน ด าน า้ตืน้ - เกาะสมยุ – 

หาดเฉวง - Coco Tam's X Peppina  

พกัเกาะสมุย                                                                   อาหารเชา้/เทีย่ง (แบบกลอ่ง)/-- 

3 จุดชมววิลาดเกาะ - น า้ตกหนา้เมอืง – ทา่เรอืเฟอรร์ี ่- ทา่อากาศยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ี–  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                       อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

13-15 กุมภาพนัธ ์64 9,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24 

20-22 กุมภาพนัธ ์64 9,900 1,500 24 

4-6 มนีาคม 64 8,900 1,500 24 

11-13 มนีาคม 64 8,900 1,500 24 

18-20 มนีาคม 64 9,900 1,500 24 

25-27 มนีาคม 64 8,900 1,500 24 

1-3 เมษายน 64 8,900 1,500 24 

8-10 เมษายน 64 9,900 1,500 24 

24-26 เมษายน 64 9,900 1,500 24 

29เมษายน-1พฤษภาคม 9,900 1,500 24 

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3237   DMK- URT  09.30-10.50 

Return      :  FD3234   URT -DMK 19.55-21.05 

(หมายเหตุ:สำยกำรบนิอำจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลำบนิได ้คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้เคำน์เตอร)์ คำ่ทัวรไ์มร่วมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 
 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ี– ทา่เรอืดอนสกั ซทีรานเฟอรร์ี–่ 

                    เกาะสมุย - วดัพระใหญ ่เกาะฟาน – หาดละไม ชมหนิตาหนิยาย  

                    พกัเกาะสมุย อาหารเทีย่ง/ เย็น 
 

06.00 น.  พรอ้มกันที่จุดนัดหมำย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม

 สะดวก 
 

09.30 น. มุ่งหนำ้สู ่ทา่อากาศนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ีโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิFD3237 
 



 
 
 
 
 
 
 
                             

10.50 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ีรับสัมภำระใหเ้รียบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัท่านอยู่ดา้น

นอก น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรอืดอนสกั ซทีรานเฟอรร์ี ่น ำท่ำนลงเรอืเดนิทำงสูเ่กำะสมุย (จำกท่ำเรอืสู่

เกำะสมุยใชเ้วลำ 1 ช่ัวโมง 30 นำท ีโดยประมำณ) ถงึเกาะสมุย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระใหญ่ เกาะฟาน ตัง้อยู่ทำงดำ้นทศิเหนือของเกำะสมุยใกลก้ับหำดบอ่ผุด ซึง่

ทีต่ัง้ของวัดนัน้อยู่บนเล็กๆ ทีม่ชีือ่ว่ำ เกำะฟำน เดมิทีเกำะฟำนนี้จะมนี ้ำทะเลลอ้มรอบ แตก่อ่นชำวบำ้นใช ้

วธิสีรำ้งสะพำนไมเ้พือ่เชือ่มตอ่ระหว่ำงเกำะฟำนกับเกำะสมุย แตก่ำรสรำ้งสะพำนไมแ้ตล่ะครัง้นัน้จะมอีำยุ

กำรใชง้ำนไดเ้พยีง 2-3 ปีเท่ำนัน้ ภำยหลังชำวบำ้นจงึไดช้่วยกันสรำ้งเป็นแนวสันเขือ่นหนิขึน้มำเป็นถนน

อย่ำงถำวร ถงึแม ้พระใหญ่ หรอื พระพุทธโคดม จะไม่ใชพ่ระพุทธรูปโบรำณ แตพ่ระพุทธรูปปำงมำรวชัิย

องคส์เีหลอืงทองขนำดใหญ่องคน์ี้ก็สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนำดหนำ้ตักกวำ้งถงึ 5 วำ 9 นิ้ว 

และสูง 6 วำ นับเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีสุ่ดของภาคใต ้เป็นที่เคำรพสักกำระของพุทธศำสนกิชน

ชำวสมุย รวมถงึไดร้ับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำตเิป็นอย่ำงมำก น ำท่ำนไป

ชมหนิตำ หนิยำย ที่หาดละไม เป็นชำยหำดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกำะสมุยรองจำกหำดเฉวงเป็น

หำดทีม่ีชือ่เสยีงดว้ยควำมสวยงำมของควำมโคง้ตัง้แต่เหนือจรดใตป้ระมำณ 4 กโิลเมตร หำดแห่งนี้เป็น

หำดขึน้ชือ่ ดว้ยควำมสวยของโคง้อำ่ว ทีม่ทีวิมะพรำ้วปลกูอยู่เป็นแนวสวยงำม มรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้ของที่

ระลกึไวบ้ริกำรนักท่องเที่ยว ชม หนิตา หนิยาย ต ำนำนแห่งค ำมั่น เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตขิอง

หนิแกรนิตอันเกดิจำกกำรกัดเซำะโดยน ้ำทะเลและควำมรอ้นจนก่อเกดิเป็นโขดหนิรูปร่ำงประหลำด และ

ชำวบำ้นพำกันตัง้ชือ่ใหว้่ำ หนิตำหนิยำย ทัง้นี้ ต ำนำนแห่งหนิตำหนิยำยเป็นเรือ่งทอ้งถิน่ ทีเ่ล่ำสบืตอ่กัน

มำว่ำ นำนมำแลว้ มีตำยำยคู่หนึ่ง ชื่อตำเครงกับยำยเรียม ทั้งสองเป็นชำวปำกพนัง จำกจังหวัด

นครศรธีรรมรำช เดนิทำงโดยเรอืใบเพื่อจะไปสู่ขอลูกสำวของตำม่องล่ำย จังหวัดประจวบครีีขันธ ์ใหก้ับ

ลกูชำยของตน ครัน้เรือแล่นมำถงึบรเิวณอ่ำวละไม เกำะสมุย เกดิพำยุใหญ่ท ำใหเ้รือล่ม ทัง้ตำและยำย

เสียชีวติ ร่ำงของทั้งสองถูกคลื่นซัดขึน้เกยหำด จนกลำยเป็นหินดังที่เห็นในปัจจุบัน อสิระให้ท่าน

พกัผอ่นถา่ยภาพซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เกาะสมุยระดบัเทยีบเทา่ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทรำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 
3 ท่ำน TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 

วนัทีส่อง         ทวัรเ์กาะมดัสุม เกาะหมูเมอืงไทย (เลน่น า้ ถา่ยรูปกบัหมู) - เกาะแตน ด าน า้ต ืน้ - เกาะสมุย –  

                      หาดเฉวง - Coco Tam's X Peppina 

                      พกัเกาะสมุย อาหารเชา้/เทีย่ง (แบบกลอ่ง)/--

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 น าท่านน ัง่เรอื (ใชร้ะยะเวลำประมำณ 15-25 นำที)่ เดนิทำงสู่ เกาะมดัสุม (Madsum Island) เกำะหมู

เมืองไทย ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องเกำะสมุย ลักษณะของเกำะ เป็นเกำะที่มีรูปร่ำงแคบ ซึง่นักท่องเที่ยว

สำมำรถเดนิจำกดำ้นหนึง่ของเกำะ ไปยังอกีฝำกหนึ่งได ้รำยลอ้มไปดว้ยใบไมเ้ขยีวขจ ีจะไดพ้บกับควำม

สวยงำม ทัง้สองฝ่ังของเกำะ เป็นอกีหนึง่เกำะทีม่หีำดทรำยสขีำว และปะกำรังทีส่วยงำม ปัจจุบันเกำะมัด

สมุ จะมหีมูน่ำรักๆใหนั้กท่องเทีย่วไดม้ำสัมผัสและถ่ำยภำพเลน่กันแบบใกลช้ดิรมิทะเล เป็นทีช่ืน่ชอบของ

นักท่องเทีย่วทัง้ชำวไทยและนักท่องเที่ยวต่ำงชำต ิอสิระใหท้่าน พกัผ่อนรมิชายหาด เล่นน า้ ด าน า้ 

เดนิเล่นชายหาด ถ่ายรูปกบัหมู หรอืเช่าเรอืคายคั เรอืแคนนู เช่าเจ๊ทสกแีละเครือ่งเล่น บนเกำะ

มัดสมุมหีอ้งน ้ำ รำ้นอำหำร รำ้นเครือ่งดืม่ใหบ้รกิำร อสิระตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เกาะแตน ไม่ไกลจำกเกำะมัดสุม 

เป็นเกำะทีค่อ่นขำ้งยังคงควำมดัง้เดมิไว ้มีควำมสมบรูณ์ของป่ำและ

ธรรมชำติบนเกำะ เป็นเกำะที่งดงำมดว้ยธรรมชำติอันเงียบสงบ 

ชำยหำดยำวทิวมะพรำ้วเรียงรำย ฝ่ังตะวันออกเป็นชำยหำดยำว

ขนำนกับแนวปะกำรังชำยฝ่ัง เรียกว่ำ "อ่ำวออก" ส่วนฝ่ังตะวันตก

เป็นอ่ำวปิด มีป่ำชำยเลนและหำดหิน เรียกว่ำ "อ่ำวตก" มีแนว

ป ะก ำ รังแ ล ะ

ช ำ ย ฝ่ั ง ที่

ค่ อ น ข ้ ำ ง

ส ม บู ร ณ์ 

น อ ก จ ำ ก นั้ น

บ ริ เวณ เก ำ ะ

ใกลเ้คียง เช่น 

เก ำ ะ มั ด สุ ม 

เกำะมดแดง มี

แนวปะกำรังน ้ำ

ตืน้ที่สวยงำมสำมำรถด ำน ้ำตืน้ได ้บนเกำะมีที่พักบรกิำรนักท่องเที่ยวดว้ยทัง้นี้เกำะแตนเป็นเกำะที่ไม่มี

สนัุขอำศัยอยู่ เนื่องจำกเป็นบรเิวณที่มีคลืน่เสยีงและสนำมแม่เหล็ก ซึง่รบกวนกำรไดย้นิของสุนัข อสิระ

ใหท่้ำนด ำน ้ำตืน้ชมปะกำรังหลำกสแีละฝูงปลำนอ้ยใหญ่ จำกนัน้อสิระใหท่้ำนพักผ่อนรมิชำยหำด ถ่ำยรูป

ววิชำยหำดทวิตน้มะพรำ้วเรยีงรำยสวยงำมหรอื เลน่น ้ำตำมอัธยำศัย 

หมำยเหตสุ ำคัญ: โปรแกรมอำจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตำ่งกันจำกรำยละเอยีดทัวร ์ขึน้อยู่กับสภำพ

ของอำกำศและสภำพของกระแสน ้ำ โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก กัปตันเรอืจะแจง้ลุก

คำ้อกีครัง้ในวันเดนิทำง 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) แบบกลอ่ง 

บา่ย น าทา่นน ัง่เรอืเดนิทางกลบัสู ่เกาะสมุย พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

เย็น สมควรแก่เวลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงไปชมบรรยำกำศยำมเย็นที่หาดเฉวง ตัง้อยู่ดำ้นทศิตะวันออก

ของเกำะสมุย หำดทรำยขำวสะอำดน ้ำทะเลใสระดับน ้ำไม่ลกึมำก มีชำยหำดที่ยำวและสวยที่สุดของ

เกำะสมุย มคีวำมยำวถงึ 6 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 4 ชว่งคอื หำดเฉวงเหนือ หำดเฉวงกลำง หำดเฉวงใต ้

และหำดเฉวงนอ้ย จัดเป็นหำดทรำยที่สวยงำม เวลำน ้ำลงจะเห็นเป็นลำนทรำยกวำ้งสำมำรถท ำกจิกรรม

ต่ำง ๆ รมิชำยหำดได ้นอกจำกนี้ยังมีจุดชมววิที่สวยงำม มองเห็นผืนทะเลสีเขียวมรกตทำงขวำมือเป็น

ลำนหินที่ทอดตัวไปจรดผืนทะเล ส่วนทำงซำ้ยมองเห็นได ้ไกลไปถึงหำดเฉวงนอ้ยและอ่ำวเชงิมน 

บริเวณจุดชมววิมีทำงเดินเหมือนระเบียง และมีบันไดใหเ้ดินลงไปชมลำนหินที่ทอดตัวยำวไปจรด

ชำยทะเล เดนิทำงสู ่ Coco Tam's X Peppina เป็นบำร์รำ้นอำหำรรมิทะเล บรกิำรอำหำรคำว หวำน 

เครือ่งดืม่ ไดช้ือ่ว่ำเป็น 1 ในรำ้นทีว่วิสวยทีส่ดุในเกำะสมุย จะเนน้เป็นขำยอำหำรอติำเลยีน เชน่ พซิซำ่โฮ

มเมด สปำเกตต ีหรอืสเต็ก รวมทัง้ม ีbar จ ำหน่ำยแอลกอฮอลด์ว้ย (คำ่ทัวรไ์ม่รวมคำ่อำหำรเครือ่งดืม่ มือ้

อสิระ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้า่นทานอาหารมือ้เย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: เกาะสมุยระดบัเทยีบเทา่ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทรำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 

3 ท่ำน TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

 

วนัทีส่าม        จุดชมววิลาดเกาะ - น า้ตกหนา้เมอืง – ทา่เรอืเฟอรร์ี ่- ทา่อากาศยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ี–  

                     ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง/ --- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

 น ำท่ำนชมเดนิทำงสู ่จุดชมววิลาดเกาะ เป็นจุดชมววิที่สวยงำม และมีชือ่เสยีงบนเกำะสมุย อยู่ระหว่ำง

หำดเฉวง และหำดละไม มลีักษณะเป็นหนำ้ผำหนิตดิรมิทะเล เจำ้หนำ้ทีไ่ดท้ ำทำงเดนิไปตำมหนำ้ผำหนิ

ลงสู่ทะเล เพื่อใหนั้กท่องเที่ยวเดนิลงไปชมววิ ถ่ำยรูปไดอ้ย่ำงสะดวกสบำย และมีศำลำหลังคำเรือน

ปั้นหยำรมิทะเล ส ำหรับใหนั้กท่องเทีย่วไดน่ั้งพักผ่อน ชมววิ จำกนัน้เดนิทำงสูน่ า้ตกหนา้เมอืงหรอืน ้ำตก

ผำหลวง เป็นน ้ำตกขนำดกลำง สำยน ้ำตกไหลผ่ำนหนิแกรนิตสูง น ้ำใสเย็น บรเิวณโขดหนิของน ้ำตก 

นักท่องเทีย่วจะพบกับพระปรมำภไิธยย่อ ภ.ป.ร.ของสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว ประดษิฐำนอยู่ ณ หนิกอ้นใหญ่

รมิธำรน ้ำตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 

  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทา่เรอืเฟอรร์ีเ่กาะสมุย น าทา่นลงเรอืเฟอรร์ีโ่ดยสาร เดนิทำงสู ่ท่าเรอืดอนสกั จ.

สุราษฎรธ์าน ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ถงึ ทา่เรอืดอนสกั น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสุิราษฎรธ์าน ีเพือ่เช็คอนิเดนิทำงกลับ 



 
 
 
 
 
 
 
                             

19.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3234 

21.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 
• ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

• โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 

• บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่ำนละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 
• น ้ำหนักสัมภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คำ่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่ำน TRP 

อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
• คำ่ประกันอบุัตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท ำไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดทีม่กีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร

รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภำพ ท่ำนสำมำรถส่ังซือ้ประกันสขุภำพเพิม่ได ้
จำกบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซักรดี เป็นตน้ 
ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณตีอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม รำคำ 480 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม รำคำ 510 บำท/เทีย่ว 

เพิม่ 25 กโิลกรัม รำคำ 650 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม รำคำ 1,020 บำท/เทีย่ว 

เพิม่ 40 กโิลกรัม รำคำ 1,260 บำท/เทีย่ว 

• คำ่ใชจ้่ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ
• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 

• คำ่อำหำรส ำหรับท่ำนทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและหรอือำหำรส ำหรับมุสลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
                             

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ ำท่ำนละ 3,000 บำท/ท่ำน และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 20 วัน 

(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิกำร
จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

*คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 
หมายเหตุ 

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 9 ท่ำน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อำจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร
บนิ ภัยธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำส่ังของเจำ้หนำ้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย 
กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเท่ำนัน้ 

• รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมันที่
ไม่คงที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว  ้

• เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถือว่ำท่ำนสละ
สทิธิ ์ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


