
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD07-03 
สงขลา พทัลุง  3 วนั 2 คนื  

ซุปตาร์...หร่อยเลยน้องบ่าว   
ก าหนดเดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2564 

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพมหานคร – ท่าอากาศยานดอนเมอืง (DMK) - ท่าอากาศยานหากใหญ่ (HDY) -

สงขลา - พทัลุง - บอ่น ้าร้อนเขาชยัสน - นาโปแก – สะพานข้ามทะเลน้อย - บา้นแฝดแห่ง

สะพานข้ามทะเลน้อย 

05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 

9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง
และน าท่านโหลดสมัภาระ  บริการอาหารเช้าแบบ Set box (มือ้ที่ 1) 
***กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย หากทา่นมาไมท่นัเวลานดัหมาย ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้*** 
07.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

เท่ียวบินท่ี FD 3116 (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

08.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถตู้

ปรบัอากาศเดนิทางสู่จงัหวดัพทัลุง เมอืงทางภาคใตข้องประเทศไทย ตน้ก าเนิดศลิปะการแสดงที่

ขึน้ชือ่ อย่างมโนหร์าและหนงัตะลุง  

วนัที่ รายละเอยีดการเดนิทาง เช้า เท่ียง เย็น 

1 กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานดอนเมือง(DMK) - ท่าอากาศยานหาดใหญ่
(HDY) - สงขลา - พทัลุง - บ่อน ้าร้อนเขาชยัสน - นาโปแก - สะพานขา้ม
ทะเลนอ้ย - บา้นแฝดแห่งสะพานขา้มทะเลนอ้ย 

/ / / 

2 คลองปากประ - ทะเลนอ้ย - สงขลา - วดัพะโค - เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน – 

ยา่นเมืองเก่าสงขลา - หาดชลาทศัน์ - ไมอาม่ี สงขลา - หาดสมิหรา - The 

Little Mermaid - มสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม 

/ / / 

3 ลิวงศ ์ - ตลาดกิมยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) - ท่าอากาศยานดอน
เมือง (DMK) - กรุงเทพมหานคร 

/ / - 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี่ยว 
(จ่ายเพิม่) 

 

จ านวนที่น่ัง 

12 - 14 มีนาคม 2564 12,888.- 2,000.- 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 2 )  

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น ้าร้อนเขาชยัสน เป็นแอ่งน ้าทีม่อีุณหภูม ิประมาณ 45 - 60 องศาเซลเซยีส 

อยู่บรเิวณเชงิเขาชยัสน เป็นปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้ทางธรรมชาติ ประชาชนทัว่ไปเชื่อกนัว่าเป็น

บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์สามารถอาบเพื่อรกัษาโรคผวิหนังได้ และยงัได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานแหล่ง

ทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพ (น ้าพุรอ้นธรรมชาต)ิ ในระดบัดเียีย่มจากกรมการท่องเทีย่วอกีดว้ย ภายในมี

บรกิารบ่อน ้ารอ้นกลางแจง้สามารถลงไปแช่ไดฟ้ร ีหรอืแช่แบบสว่นตวัเป็นหอ้ง ราคาประมาณหอ้ง

ละ 120 บาท/ชม. อสิระใหท้า่นผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าตามอธัยาศยั 

ท่านเดนิทางสู่ นาโปแก ตัง้อยู่ในอ าเภอควนขนุน เป็นภาษาพืน้บา้นทอ้งถิน่ นากค็อื นาขา้ว สว่น

ค าว่า “โปแก” เป็นส าเนียงปกัษ์ใต้ หมายถึง พ่อของแม่ พ่อแก่ พ่อเฒ่า หรือคุณตา เมื่อรวม

ความหมายทีเ่ขา้ใจได้ กแ็ปลว่า ทีน่าของคุณตา นัน่เอง ภายในพืน้ทีม่แีปลงปลูกขา้วสาธติ ทีเ่ตม็

ไปด้วยขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงต่างๆ เช่น ขา้วสงัขห์ยด ขา้วซ้อมมอืโบราณ ฯลฯ ตลอดจนเป็นแหล่ง

เรยีนรูว้ถิเีกษตรกรไทย น าทา่นถ่ายภาพกบัทุ่งนาสเีขยีวขจ ีทีม่กีระทอ่ม และสะพานไมท้ีท่อดยาว

ผา่นทอ้งนาสเีขยีวขจ ี

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 3 )  

ค ่า น าท่านเช็คอนิที่พกั Baan Tonlamphu Pakpra หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.30 น. น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว บ้าน

แฝดแห่งสะพานข้ามทะเลน้อย

หรือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา เ ป็นสะพาน 2 จังหวัด 

เชือ่มระหวา่ง พทัลุง-สงขลา มคีวาม

ยาวถึง 5,450 กิโลเมตร นับเป็น

สะพานที่ ย าวที่ สุ ดของไทยใน

ปจัจุบนั น าทา่นชม จุดชมววิส าหรบั

ถ่ายภาพดวงดาวบนทอ้งฟ้าคู่กบัแลนด์มารค์ส าคญัอย่างบา้นแฝดทีต่ัง่ตระหง่ากลางทุ่งนา และที่

แห่งนี้ยงัมโีอกาสพบเจอปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร ์ทางชา้งเผอืก ทีส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตา

เปล่าในวนัฟ้าเปิดอกีดว้ย 

21.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง คลองปากประ - ทะเลน้อย - สงขลา - วดัพะโค - เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน - ย่านเมือง

เก่าสงขลา - หาดชลาทศัน์ - ไมอาม่ี สงขลา - หาดสมิหรา - The Little Mermaid - มสัยิด

กลางดิยนุ์ลอิสลาม 

05.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่คลองปากประ จุดชมชมพระอาทติยข์ึน้จากขอบฟ้า น าท่านล่องเรอืชมแสงแรก 

พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิใ์นยามเชา้ พรอ้มชมวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง ทีย่ดึการท าประมงเป็นอาชพี

หลกั โดยการตัง้ยอยกัษ์หรอืยอขนาดใหญ่ทีใ่ชด้กัจบัปลา ทีต่ ัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก เกดิเป็น

ทวิทศัน์ทีส่วยงามแปลกตา เดนิทางสู ่ทะเลน้อย น าทา่นชม นกน ้านานาพรรณ ชมฝงูนกนางนวล

ทีพ่ากนัอพยพมา ในช่วงเดอืนตุลาคม-เมษายนของทุกปี รวมทัง้ ฝงูนกเป็ดน ้าซึง่พบไดต้ามดงบวั



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายหรือบวัหลวง และนกชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ชมไฮไลท์ส าคญั ควายน ้า เหล่าฝูงควายที่

ลอยคอลงไปหากนิพชืน ้าอย่างสายบวั ใบบวั หรอืสาหร่าย โดยมทีี่มาจากการปรบัตวัของควาย

ทอ้งถิน่เพื่อการหากนิกบัแหล่งอาหาร และในช่วงเดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม ท่านสามารถ

ชมความงามของทะเลบวัแดง ไดอ้กีดว้ย  

08.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั หรือ ภตัคารอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 4)    

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพะโคะ ซึ่งเป็นศลิปะสถาปตัยกรรมทางใต้ สมยักรุงศรอียุธยา แบบอย่าง

ศลิปะลงักา และเกี่ยวขอ้งกบัต านานหลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื ในอดตีเป็นวดัทีจ่ าพรรษา

ของสมเดจ็พระราชมุนีสามรีามคุณูปรมาจารย์ หรอืสมเดจ็พะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเล

จดื) อนัเป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวใตแ้ละประชาชนทัว่ไป 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน เป็นจุดถ่ายภาพทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาเยอืน ลกัษณะ

โดยรวมเป็นหน้าผาสูงสีน ้ าตาลปนส้มและเป็นแอ่งน ้ าขนาดใหญ่ ถูกปรับแต่งให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยมีต้นแบบจาก แกรนด์แคนยอน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ รัฐแอริโซนา 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่ป็นดนิแดนหนิผาและหุบเหว และภายในเกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอนแหง่นี้ 

ยงัมคีาเฟ่เปิดใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครื่องดื่มหรอืถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เครือ่งดืม่ไม่รวมในแพคเกจทวัร ์

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 5)  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมืองเก่าสงขลา ชมตกึเก่าโบราณคลาสสคิ สไตล์ชโินยโูรเป่ียน (ชโินโปร

ตุกีส) และยงัมีอาคารแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยน ที่อยู่ปะปนกันทัง้สองฟากฝ ัง่ถนน

นอกจากนี้ยงัมภีาพสตทีอาทตามก าแพงบา้นเรอืนทีส่ะทอ้นเรื่องราวความเป็นมาและวถิชีวีติของ

ชาวสงขลา ใหท้า่นเดนิชมไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดชลาทศัน์ ทีม่ถีนนเลยีบแนวชายหาดทีส่วยงาม มกีารจดัระเบยีบแนวตน้

สนให้ความร่มรื่นสวยงามยาวตลอดหาด เป็นจุดที่ผู้คนนิยมออกมาท ากิจกรรม วิง่จ๊อกกิ้ง ป ัน่

จกัรยาน และมลีานกวา้งใหผู้ค้นออกมาโชวค์วามสามารถในการเล่นสเกต็บอรด์ ท าใหบ้รรยากาศ

ของถนนเสน้นี้เหมอืน หาดไมอามี ่รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา จนไดร้บัสมยานามว่า ไมอา

ม่ี สงขลา อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายภาพตามอธัยาศยั และบรเิวณไม่ไกลกนัน าท่านถ่ายภาพกบั 

รปูปัน้เงือกน้อย The Little Mermaid แห่งหาดสมิหรา หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของสงขลา ซึง่

คนส่วนใหญ่บนโลกจะนึกถงึ “The Little Mermaid” ที่นัง่โดดเด่นอยู่บนโขดหนิใหญ่ แลนด์มารค์

ส าคญัของ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ น าทา่นถ่ายภาพกบัรปูป ัน้นางเงอืกสทีองขนาดเท่าคน

จรงิทีห่าดสมหิลาแห่งนี้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ มสัยิดกลางสงขลา หรอืชื่อเตม็ๆ เรยีกว่า มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม เป็นที่

รูจ้กักนัอย่างดสี าหรบัสายถ่ายภาพ ดว้ยลกัษณะสถาปตัยกรรมทีใ่หญ่โต สวยงาม ดา้นหน้ามสีระ

น ้าทอดยาวประมาณ 200 เมตร ท าใหม้สัยดินี้ดูคลา้ยกบัทชัมาฮาลทีอ่นิเดยี โดยจะสวยงามทีสุ่ด

ในชว่งพระอาทติยต์กดนิ อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพความสวยงามอลงัการตามอธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 6) 

ค ่า น าท่านเช็คอนิที่พกั โรงแรม The Singora Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม ลิวงศ ์- ตลาดกิมยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) - ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) - 

กรงุเทพมหานคร 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (มื้อท่ี 7)  

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ ลิวงศ์ หรือ 

เหมืองลิวงศ ์ทีถู่กขนานนามว่า

เป็น ”สวิตเซอรแ์ลนด์แดนจะ

นะ” ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ตระกาลตาในเหมืองดีบุกเก่า

อายุกว่า 100 ปี มแีอ่งน ้าขนาด

ใหญ่ทีร่ายลอ้มไปดว้ยทวิสนและ

ภูเขา ไฮไลท์ส าคญัคอืทวิทศัน์ของต้นไม้สขีาวและภูเขาที่สะท้อนเงาลงสู่พื้นน ้า ในช่วงเช้ามไีอ

หมอกลอยขึน้จากผนืน ้า ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในเมอืงทะเลสาบ ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

อสิระใหท้า่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัคารอาหารท้องถ่ิน (มื้อท่ี 8) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ ในอ าเภอ

หาดใหญ่ ของที่ขายมหีลายประเภท ตัง้แต่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครวัเรอืน เกม

คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา น ้ าหอม ของเล่น สินค้าน าเข้าจาก

ต่างประเทศ สนิคา้ปลอดภาษ ีฯลฯ สว่นบรเิวณทางเทา้ดา้นหน้าตลาด กเ็ตม็ไปดว้ยแผงขายผลไม ้

ของขบเคี้ยว และผลไม้อบแห้ง เช่น ถัว่ บ๊วย สาหร่าย ลูกท้อ ลูกเกด เมด็มะม่วงหมิพานต์ อลั

มอนดอ์บ ถัว่พสิทาชโิอ เกาลดั รวมไปถงึชอ็กโกแลตและขนมหวานนานาชนิด 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

17.50 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานบนิดอนเมอืง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย 

(FD) เท่ียวบินท่ี FD3115 (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

19.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานบนิดอนเมอืง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลีย่นแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวสัิยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
❖ ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

❖ มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าท่ีให้ทราบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกบัหลกัฐานการช าระเงิน ***** โปรด
ตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

✓ ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบิน 

✓ น ้าหนกัสัมภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น ้าหนกัสมัภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน 

✓ ค่ารถตูป้รับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บริการน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

✓ มคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจ าตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี) 

× ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 700 บาท 

× ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 

 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั 

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมี
สิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลกิ และคืนค่าทัวร์ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้

มี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

* ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ าร้านอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

 

 

หมายเหตุ :  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางกรณทีี่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม  และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง  กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทั้ งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มัคคุ เทศก์  พนักงานและตั วแทนของ ผู้ จัด  ไม่มี สิทธิ ในการให้ค า สัญญาใด  ๆ  ท้ั ง ส้ินแทนผู้ จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน 

- สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ท าให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ น้อยลง  อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังท่ี
ต้องเร่งรีบ เพือ่ให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคนืได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว  ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดนิทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- กรณีที่ โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ  2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเดีย่วตามท่ีระบุ  

 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว ** 

 


