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วันจันทร์ ที ่12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถ า้เลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยีย่ – หอนาฬิกาตรัง – วงเวียนพะยูน - 
วิหารคริสตจักรตรัง 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรที่นั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย ตรังหรือเมืองทบั
เที่ยงเป็นจังหวดัท่องเที่ยวอีกแห่งหน่ึงของภาคใต้ จังหวดัตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมไปสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 น าท่ า น เดิ น ท า ง สู่  ถ ้ า เล เข า ก อ บ  UNSEEN  
THAILAND  ถ ้ าเลเขากอบเป็นถ ้ าที่มีสายน ้ าไหลผ่าน
และไหลลอ้มรอบภูเขาอนัเป็นที่ตั้งของถ ้า การเดินทาง
เขา้ไปชมภายในนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการนัง่เรือในบาง
จุดแลว้จึงค่อยเดินส ารวจถ ้าต่าง ๆ อันไดแ้ก่ ถ  ้าเจา้สาว 
ถ ้ารากไทร ถ ้าคนธรรพ ์เป็นตน้ โดยมีระยะทางส ารวจ
ถ ้ าทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
และหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ ้าเลเขากอบคือตอนที่ตอ้งนอนราบขนานไปกบัล าเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดาน
ต ่าที่สุดของถ ้าที่เรียกกนัว่า "ถ ้าลอด" จนถึงกบัมีผูเ้ปรียบเปรยอารมณ์น้ีว่าราวกบัไดล้อดผ่านทอ้งมงักรอย่างไรอย่าง
นั้น ซ่ึงมีความเช่ือว่า หากใครได้ ลอดผ่านท้องมังกรเหมือนเป็นการสะเดาะห์กลับไปก็จะพบแต่ความโชคดี 
(โปรแกรมล่องเรือชมถ ำ้เลเขำกอบ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำม ควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ึ ้นอยู่กับสภำพอำกำศและ 
ระดับน ำ้ทะเล หำกไม่สำมำรถล่องเรือได้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำใช้จ่ำยและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวเป็น
ท่องเที่ยววังเทพทาโรแทน ) 
น าท่านเขา้สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนน
เพลินพิทกัษ์ เป็นศาลเจา้ที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหวข้อพร  ศาลเจา้ท่ามกงเย่ีย ชาวบา้นเรียกว่า  โรงพระท่ามกง
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เย่ีย  นับเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายคุรบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้
เพื่อขอให้พระท่ามกงเย่ียรับไวเ้ป็นบุตร โดยการบอกวนัเดือนปีเกิดให้เจา้หน้าที่ศาลเลือกช่ือให้ตามสมควรแลว้จึง
เส่ียงโป้ยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีช่ือกลางเดียวกนัว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบา้นจะมีทุกข์โศกโรคภยั วาร
ดิถี งานเทศกาล หรือประสบความส าเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหวส้ักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่าน
แม่นย าผูค้นมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามก าลังศรัทธาและทุนทรัพย์ หรือความเก่ียวข้อง 
ความส าเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวนัหยุดหรือเทศกาลส าคญั ลูกหลานจะพร้อมใจกนัมาสักการะบูชาท่าน
อยา่งเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจ าจงัหวดัตรัง ชม วงเวียนพะยูน สัตวน์ ้าที่ไดรั้บการ
อนุรักษ์และเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัตรัง ชม วิหารคริสตจักรตรัง โบสถค์ริสต์ที่มาอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสี
เหลืองตั้งโดเด่นอยูก่ลางสวนหยอ่ม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

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

THAILAND  อญัมณีเม็ดงามของทอ้งทะเลอนัดามนั ร่วมกนัคน้หาความเร้นลบัที่น่าอศัจรรย ์ภายในถ ้ามรกต ที่จะ
น าไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายลอ้มไดด้ว้ยมวลหมู่แมกไมแ้ละแนวหนา้ผาชนัลกัษณะคลา้ยปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อน
ตวัรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของช่ือ “ถ า้มรกต” 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะการจดังานวิวาห์ใตส้มุทร เป็นเกาะที่มีความกวา้งมาก มี
ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกวา้งใหญ่สวยงามน่าเล่นน ้ า น ้ าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น ้ าต้ืน 
ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพนัธ์ุ ทุกวนัจะมีนกัท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือเล่นน ้ า อาบแดดชมความงามของหาดทราย
เป็น จ านวนมาก  นอกจากน้ียงัเป็นเกาะที่อุดมไปด้วยส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่
สวยงามแปลกตามากมาย  

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดด าน ้ าชมปะการัง ที่สวยที่สุดของทะเล

ตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย สัมผสั ดาวขนนก เกาะเชือก
เป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงลอ้ม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจาก
เกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลกัษณะ เป็นโขดหิน แหละหนา้ผาหินสูงชัน ไม่มีชายหาด หรือบา้นเรือนของผูค้น 
และชาวประมงอาศยัอยู่บนเกาะทั้งสาม นอกจากมี กระท่อมของคนเฝ้า รังนกปลูกเรียงรายบนโขดหินรอบตวัเกาะ 
บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็นแหล่งด าน ้ า ชมปะการังชนิดต่างๆ มีทั้ง ปะการังน ้ าต้ืนและน ้ าลึก รายรอบ มีฝูงปลาทะเล
สีสันสวยงามนานาชนิด เช่น ปลานกแกว้ ปลาโนรี ปลาสินสมุทร ปลาลายเสือ 
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 (โปรแกรมการท่องเที่ยวทะเลตรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่ กับความเหมาะสมของสภาพอากาศ และ
ระดับน ้าทะเล เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการลอยตัวเข้าชมถ ้ามรกตและด า
น ้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณีเน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งส้ิน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ สงขลา (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซ่ัน หรือเทียบเท่า  

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วดัราชประดิษฐาน วดัแห่งน้ีคือ

สถานที่จ าพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพปู่ ทวดเหยียบ
ทะเลน ้ าจืด พระเกจิอาจารยท์ี่ประชาชนให้ความนับถือ เป็นต านาน
ของปาฎิหารย์หลวงปู่ ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด มีเร่ืองเล่ากันว่า วนั
หน่ึงมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝ่ัง เห็นสมเด็จพะโคะ หรือ
หลวงปู่ ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จ่ึงใคร่ลองดี 
โจรสลดัไดจ้อดเรือและจบัสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาไดส้ักพกัเกิดเหตุการณ์ให้เรือไม่สามารถแล่นไปต่อได ้
ตอ้งจอดอยู่หลายวนัจนในที่สุดน ้ าจืดบนเรือหมด ไม่มีให้ด่ืม สมเด็จพะโคะสงสารจึงเอาเทา้ซ้ายแช่ลงไปในน ้ าทะเล 
เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน ้ าทะเลไดก้ลายเป็นน ้าจืด โจรสลดัเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหวข้อขมา และน า
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สมเด็จพะโคะขึ้นฝ่ัง เร่ืองราวไดแ้พร่สะพดัออกไป ประชาชนจึงพากนัมากราบไหวบู้ชาเป็นจ านวนมาก น าท่านชม
สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่หลวงปู่ ทวดเคยใช้ขณะจ าพรรษาที่วดัแห่งน้ี เช่น บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ท่านเคยใชเ้ป็นที่สรงน ้า และ
ซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ ทวด ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ ทวด) วัดดีหลวง 
(วัดที่หลวงปู่ ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟ่ี บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหนา้ผาสีน ้ าตาลส้มลอ้มรอบดว้ยผืนน ้าสีเขียวมรกตสวยงาม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะยอ  

 น าท่านเดินทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ ากระจาย อ.
เมืองสงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวดัพระนอนวดัแหลม 
ตั้งอยู่ที่บา้นสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัที่เก่าแก่และส าคญัวดั
หน่ึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่ สุด  ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยที่ตั้งวดัอยู่ใกล้
ถนนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าให้เป็นส่ิงที่สะดุดตาของผูท้ี่ขบัรถผ่านไปมา 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี
ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิหลา รูปป้ันนาง
เงือกสีทอง จุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน  
น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นที่ประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างใน
สมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินขึ้นบนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้น
บนัไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต ์ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา  จุดแลนด์มาร์คและจุด
ถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปร
ตุกีส ก าแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้นนครใน 
เมืองสงขลา พิพิธภณัฑเ์ล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอยา่งสวยงาม 
ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน ้าขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)  
 วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดย์ีไตรภพไตรมงคล- ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส  ตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลัง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดียม์ีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลสทั้งหมด 
เรียกไดว่้าเป็น เจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพ่ือน้อมถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติั 60 ปี อีกทั้งยงั
สร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธ
ประวตัิและพุทธจริยวตัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัที่เก่าแก่อีกวดัหน่ึงของอ าเภอหาดใหญ่ หน่ึงใน
สถานที่เที่ยวชมวดัที่สวย  มีส่ิงส าคญั คือ เป็นวดัที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กวา้ง 10 
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เมตร ช่ือ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากนัว่าใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมมากราบไหว ้
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีให้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 
เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
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17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรที่นั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  
 
หมายเหตุ : รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
 

เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนี้เทีย่วบิน เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลง  
ขึน้อยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดนิทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,555 + 3,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามที่ระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กที่มอีายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่นัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่น ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางแทนได้ ดังนี้ 
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

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

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 
 



 

 

 รหสัทวัร ์AD12-07 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถี่ถว้น เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


