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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานตรงั 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานตรงั - ถ า้เลเขากอบ - วงัเทพทาโร - สถานรีถไฟตรงั – 

เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยนู,สตรทีอารท์เมอืงตรัง,ยา่นตกึเกา่เมอืงตรัง) 

พกัเมอืงตรงั     อาหารเทีย่ง/เย็น  

2 ทา่เรอืปากเมง - ทวัรด์ าน า้ดปูะการงัทะเลตรงั - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชอืก 

พกัเมอืงตรงั    อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วนอทุยานน า้พุรอ้นกนัตงั–สถานรีถไฟกนัตงั สดุปลายทางอันดามัน – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ –  

รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง               อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

7-9 มนีาคม 64 7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24 

14-16 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

18-20 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

25-27 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

28-30 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

4-6 เมษายน 64 8,888 1,500 24 

11-13 เมษายน 64 8,888 1,500 24 

13-15 เมษายน 64 11,888 1,500 24 

25-27 เมษายน 64 7,888 1,500 24 

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3241   DMK-TST  07.50-09.25 

Return      :  FD3246   TST-DMK 19.15-20.45 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์มร่วมค่าอาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไป

ตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานตรงั - ถ า้เลเขากอบ - วงัเทพทาโร - สถานรีถไฟตรงั – 

                   เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยนู,สตรทีอารท์เมอืงตรัง,ยา่นตกึเกา่เมอืงตรัง) อาหารเทีย่ง/ เย็น  

 

05.30 น.  พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ    

 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.50 น. มุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานตรงั โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3241 

09.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานตรงั รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ เดนิทางสู่ 

ถ า้เลเขากอบ (Unseen Thailand)  น าทา่นลงเรอื พบความมหัศจรรย ์การผจญภัยเล็กๆ ในถ ้าเลเขากอบ เพือ่ชมหนึง่ความ

อัศจรรยข์องธรรมชาตขิองถ ้าบนแผ่นดนิ ช่วงเวลาที่น่าตืน่เตน้และหวาดเสยีวที่สุดของการท่องถ ้าเลเขากอบคอืตอนที่ตอ้ง

นอนราบขนานไปกับล าเรอืเพือ่ลอดผ่านสว่นทีม่เีพดานต ่าทีส่ดุของถ ้าทีเ่รยีกกันว่า "ถ ้าลอด"  จนถงึกับมผีูเ้ปรยีบเปรยอารมณ์

นี้ว่าราวกับไดล้อดผ่านทอ้งมังกร ถ ้าเลเขากอบเป็นถ ้าที่มีสายน ้าไหลผ่านและไหลลอ้มรอบภูเขาอันเป็นที่ตัง้ของถ ้า การ

เดนิทางเขา้ไปชมภายในนัน้จะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการน่ังเรอืในบางจุดแลว้จงึค่อนเดนิส ารวจถ ้าต่าง ๆ อันไดแ้ก ่ถ ้าเจา้สาว ถ ้าราก

ไทร ถ ้าคนธรรพ ์เป็นตน้ โดยมรีะยะทางส ารวจถ ้าทัง้หมดประมาณ 4 กโิลเมตร จากนัน้เดนิทางสู ่วงัเทพทาโร มเีนื้อที ่20 ไร่ 

ก่อตัง้โดยนายจรูญ แกว้ละเอียด “เทพทาโร” เป็นตน้ไมข้นาดใหญ่ ภาคใตเ้รียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม” เป็นไมม้งคล

สามารถน ามาใชท้ าประโยชน์ไดห้ลายสว่น เชน่ ใบ เปลอืก ราก มกีลิน่หอมคลา้ยการบรู ใชป้รุงอาหารและท ายา ภายในมกีาร

ตกแต่งสถานทีโ่ดยการน าไมเ้ทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร น าท่านชมมงักรไมเ้ทพทาโร ใหญท่ีสุ่ดในโลก นอกจากนี้มี

ฐานเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เชน่ การท าธปูหอมเทพทาโรและจ าหน่ายของทีร่ะลกึ ผลติภัณฑO์topจาก

ไมเ้ทพทาโร อสิระถ่ายภาพหรอืซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย น าท่านแวะถ่ายรูปเช็คอนิที ่สถานรีถไฟตรงั สถานีรถไฟเกา่แกส่าย

ใต ้ฝ่ังอันดามัน ทีห่นา้สถานีรถไฟจะมตีุ๊กตุ๊กหัวกบ คอยจอดรับผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมากับรถไฟ ซึง่เป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ใน

จังหวัดตรังดว้ย 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 แวะถ่ายรูปกับ วงเวยีนน า้พุปลาพะยูนตรงั เป็นวงเวยีนน ้าพุขนาดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแต่ละชัน้เป็นเรื่องราวของวรรณคดไีทย 

โดยชัน้บนสดุเป็นรูปพรานบญุจับกนิรจีากเรือ่งพระสธุนมโนราห ์ชัน้รองลงมาเป็นรูปนางเงอืกจากเรือ่งพระอภัยมณี ถัดลงมาอกี

ก็เป็นมา้นิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชัน้ล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึง่เป็นสัตวอ์นุรักษ์ประจ าจังหวัดตรัง เดนิทางสู่ สตรที

อารต์เมอืงตรงั ทีม่กีารสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะขึน้อย่างสวยงาม โดยไดม้กีารวาดรูป 3 มติ ิเพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าถ่ายรูป

กัน ซึง่เเตล่ะรูปก็จะสะทอ้นความเป็นจังหวัดตรัง โดยจะมทัีง้หมด 4 จุด คอื ตน้ศรตีรงั, ถ า้มรกต,ตน้ยางพารา และ พะยูน

 น าทา่นเดนิถา่ยรูปที ่ยา่นตกึเกา่เมอืงตรงั ชมสถาปตัยกรรมแบบชโิน-โปรตกุสี และแบบจนีโบราณ สดุคลาสสคิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)

ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื 

กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูที่

นอนเสรมิขึน้อยูกั่บแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 
วนัทีส่อง         ทา่เรอืปากเมง - ทวัรด์ าน า้ดปูะการงัทะเลตรงั - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชอืก

 อาหารเชา้/เทีย่ง/ เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่ทา่เรอืปากเมง น าทา่นลงเรอืสูท่อ้งทะเลตรัง มุง่หนา้สู ่ถ า้มรกต (Unseen in Thailand) 

 ตัง้อยู่บนเกาะมุกด ์อุทยานแห่งชาตหิาดเจา้ไหม สามารถเขา้ไดใ้นช่วงน ้าทะเลลงเท่านัน้ บรเิวณปากทางเขา้ถ ้ามีแสงจาก

ภายนอกสะทอ้นกับน ้าภายในถ ้าท าใหเ้ห็นน ้าเป็นสเีขยีวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิง่ เมือ่พน้ปากถ ้าออกมาอีก

ดา้นหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสูงชัน ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็น

ความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว ้

 มุ่งหนา้สู ่เกาะกระดาน เป็นเกาะทีม่ชีายหาดสวยทีส่ดุของทะเลตรัง ดว้ยเหตุนี้เองจงึถูกเลอืกใหเ้ป็นสถานทีจ่ัดงานววิาหใ์ต ้

สมุทรของจังหวัดตรัง หาดทรายทีน่ี่ขาวเนียนละเอยีดเหมอืนแป้ง น ้าทะเลใสสสีวย ชายหาดดา้นหนา้ทีตั่ง้ของหน่วยพทัิกษ์ฯ 

มแีนวปะการังน ้าตืน้ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เชน่ ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนามแดงและปลากหลากชนิด 

และทีห่นา้หาดยังเป็นทีช่มพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นเกาะมกุ เกาะแหวน เกาะเชอืก เกาะมา้ เรยีงไปจนถงึ

เกาะไห จากหาดนี้มเีสน้ทางเดนิเทา้ไปชมยังหาดอืน่ๆ ของเกาะได ้เชน่ หาดอา่วชอ่งลมอยูห่า่งจากทีท่ าการหน่วยฯ ประมาณ 

800 เมตร ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับหาดทรายขาว น ้าทะเลใส พรอ้มด าน ้าดปูะการังอันสวยงาม 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย มุง่หนา้สู ่เกาะเชอืก อยูร่ะหวา่งเกาะมุกและเกาะไหง หา่งจากท่าเรอืปากเมงประมาณ 12 กโิลเมตรเป็นเกาะหนิเล็กๆ ไรห้าด

อยูไ่มไ่กลกับเกาะมา้ หากมองผวิเผนิจะดเูหมอืนกองหนิขนาดใหญโ่ผลพ่น้น ้าขึน้มาเท่านัน้ จุดเดน่ของ 2 เกาะนี้อยูท่ีจุ่ดด าน ้า

ตืน้ทีส่มบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มกีระแสน ้าเชีย่ว จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอยชว่งพยุงตัวเวลาด าน ้า จงึเป็นทีม่าของเกาะ

เชอืก ปะการังหลากสทีีป่กตแิลว้จะพบแตใ่จน ้าลกึ สามารถพบเห็นไดท้ีร่ะดับน ้าไม่ลกึนัก ทีเ่ก  าะเชอืกนี้เทา่นัน้ ใกล ้ๆ กับเกาะ
เชอืกยังมีเกาะแหวน ซึง่ลว้นเป็นเกาะหนิไรห้าดที่นับไดว้่าเป็นสวรรค์ของนักด าน ้าโดยแทจ้รงิ ใหท้่านชมโลกใตท้ะเลที่

สวยงาม ชมดอกไมท้ะเล ปะการังเขากวาง ปะการังออ่น และหมูป่ลาหลากสทีีส่วยเหมอืนในภาพถ่ายไดเ้ชน่กัน เนื่องจากเป็น

เกาะหนิไม่มหีาด บนเกาะจงึไม่มีสิง่อ านวยความสะดวกใดๆ เรอืท่องเทีย่วจะผูกทุ่นลอยล า แลว้ใหนั้กท่องเที่ยวลงไปด าน ้า

เท่านัน้ อสิระใหท้่านสนุกสนานกับการด าน ้าดูปะการัง พรอ้มฝูงปลานอ้ยใหญ่ที่มาลอ้มรอบตัวท่าน ไดเ้วลาพอสมควรน า

ทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืปากเมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ขึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของ
กระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
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17.30 น. ถงึทา่เรอืปากเมง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 


ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื 

กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูที่

นอนเสรมิขึน้อยูกั่บแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

วนัทีส่าม         วนอุทยานน า้พุรอ้นกนัตงั – สถานรีถไฟกนัตงั สุดปลายทางอนัดามนั – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ – 

                      รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง         อาหารเชา้/เทีย่ง/ -- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู ่วนอุทยานบอ่น า้รอ้นกนัตงั (บอ่น ้ารอ้นควนแคง) ม ีจ านวน 3 บอ่ อณุหภมูขิองน ้าประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 

20 องศา ตามล าดับ เป็นทีน่ยิมมาแชเ่ทา้และอาบน ้ารอ้นเพือ่สขุภาพ ณ ทีแ่ห่งนี้ โดยมหีอ้งอาบน ้า หอ้งแชน่ ้ารอ้นใหบ้รกิาร

เพื่อความเป็นส่วนตัว จ านวน 9 หอ้ง บ่อแช่เทา้รวม 1 บ่อ และบ่ออาบน ้ารวมอีก 1 บ่อ อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่สถานรีถไฟกนัตงั สถานีรถไฟสดุวนิเทจ เป็นสถานีรถไฟสดุทาง ของทางรถไฟสายใต ้ฝ่ังทะเล อันดามัน เปิดใช ้

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใชเ้ป็นที่รับส่งสนิคา้กับต่างประเทศ ทัง้สงิคโปร์ มาเลเซีย 

อนิโดนีเซยี มรีางรถไฟตอ่ไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถงึทา่เทยีบเรอืกันตัง ซึง่เป็นทา่เรอืเกา่แกตั่ง้แตโ่บราณ ปัจจุบัน

ทางรถไฟสว่นนี้ถกูชาวบา้นรุกล ้าที ่และไมม่รีางรถไฟสว่นนี้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 น าทา่นมาสมัผสัแหลง่เรยีนรูว้ถิธีรรมชาตริมิฝั่งแมน่ า้ตรงัที ่ชุมชนบา้นยา่นซือ่ หรอื ชมุชนปากกัดตนีถบี เป็นชมุชนรมิ

แม่น ้าตรัง ชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง อกีทัง้เป็นแหล่งเรยีนรูง้านฝีมือจากตน้จาก เช่น การสานตะกรา้ การสาน

กระเชา้ การท าหมาตักน ้า (ภาชนะทรงครึง่วงกลม ใชเ้ป็นภาชนะใสน่ ้าและขนมหวาน) เป็นภมูปัิญญาชาวบา้นทีส่รา้งรายไดใ้ห ้

ชุมชน  สมควรแก่เวลาน าท่านแวะซือ้ของฝากเมอืงตรงั อาท ิเคก้ขุกมิง่,ขนมเป๊ียะ,ขนมจีบไสส้ังขยา เป็นตน้ สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรงั เพือ่เดนิทางกลบั 
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19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3246 

20.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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


หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบุ

พักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่
กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อม

อยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจองหรือยกเลกิการ
เดนิทาง)   
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคา

คา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

  
 
 
  
  
  
 


