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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา - เกาะไข ่
– เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล - ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     
พกัหลเีป๊ะ                                                    อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่งบนเรอื) /เย็น 

2  ด าน า้ดปูะการงั (โซนใน ) 

เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                       
พกัหลเีป๊ะ                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง (แบบกลอ่ง)/--- 

3 เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากปารา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่-   
ทา่อากาศยานดอนเมอืง                               อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 
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ไฟลท์บนิ  
Departure    FD3116 DMK-HDY 07.10-08.55 

Return          FD3111 HDY-DMK 19.40-21.10 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งรือ่ง 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน
เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา – 
                   เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล - ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     
                                                                            อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่งบนเรอื) /เย็น 

 

05.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศเคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3116 
08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ ่รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถตู ้

ปรบัอากาศ เดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา จงัหวดัสตลู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) 
11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู ไดเ้วลาอันสมควรน าคณะลงเรอืสปีดโบท้ เพื่อเดนิทางไปยังเกาะ

หลเีป๊ะ  

  รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่1) (แบบกลอ่งบนเรอื) 
 ระหว่างทางแวะเกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาตติะรุเตา ซึง่ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่

จ านวน 51 เกาะ ตัง้อยูใ่นทะเลอันดามัน ดา้นใตข้องเขตอทุยานแหง่ชาตติะรุเตา หา่งจากเกาะลังกาวขีองมาเลเซยี
เพียง 4.8 กโิลเมตร น าท่านนมัสการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยีย่มชมศูนยน์ิทรรศการแห่งชาตติะรุเตา พรอ้มเก็บ
ภาพบรรยากาศบรเิวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดนิทางไปยัง เกาะไข ่เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทาง
เดนิเรอืระหวา่งเกาะตะรุเตาและเกาะหลเีป๊ะ มเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม คอืมซีุม้ประตหูนิธรรมชาตซิึง่เป็น
สัญลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วจังหวัดสตลู ว่ากันวา่เมือ่ไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูนิจะสมหวังเรือ่งความรัก หาก
ไดล้อดพรอ้มกับคนรักแลว้จะท าใหรั้กกันชัว่นรัินดรซุม่ประตน้ีูกลายเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดสตลู นอกจากนี้ยังมี
ชายหาดทีข่าวนวล สะอาด เหมอืนสไีข ่น ้าทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะทีเ่ตา่ทะเลชอบขึน้มาวางไขเ่สมอและยังมี
ปลาชกุชมุ  

 *หมายเหตุส าคญั: การแวะเทีย่วเกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ข ึน้อยู่กบัตารางการ
เดนิเรอื โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหต ุ

7-9 มนีาคม 64 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

2,000 15  

14-16 มนีาคม 64 9,888 2,000 15  

21-23 มนีาคม 64 9,888 2,000 15  

26-28 มนีาคม 64 10,888 2,000 15  

4-6 เมษายน 64 11,888 2,000 15  

10-12 เมษายน 64 12,888 2,000 15  

11-13 เมษายน 64 12,888 2,000 15  

13-15 เมษายน 64 13,888 2,000 15  

25-27 เมษายน 64 9,888 2,000 15  
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 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นทีส่ดุแหง่ความสวยงามของน่านน ้าทะเลไทย อยู่ใน
การควบคุมของอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีดขาวนวลเหมอืนแป้ง อุดม
ไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงาม จุดเดน่ของเกาะหลเีป๊ะ คอื มหีาดทรายขาวสะอาด ตัง้อยูท่างดา้นทศิตะวันออก 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ หมู่บา้นชาวเล ย่านชมุชนใหญข่องเกาะ น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั ใหท้่านอสิระพักผอ่นทีเ่กาะหลเีป๊ะ 
เกาะจะมชีายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพัทยา เป็นหาดทีเ่รือทุกล าจอดรับสง่นักท่องเทีย่ว และมรีีสอร์
ทตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท็ เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเทีย่ว ทีม่ารอชมพระอาทติยต์ก และหาดซนัไรส ์ดู
พระอาทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะตามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิเทีย่ว ชมหมู่บา้น
ชาวเล หรอืทา่นจะอสิระพักผอ่น เดนิเลน่ชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ รอชมพระอาทติยต์กไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที ่2) 
 หลังอาหารเย็นใหท้่านอสิระเดนิเที่ยวชม ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนน

เล็กๆ บนเกาะสายส าคัญเพราะวา่บนถนนคนเดนิน้ีจะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์รถเข็นขายของ รา้นทัวร ์รา้นขาย
อปุกรณ์ด าน ้า รา้นขายของทีร่ะลกึ นวดสปาเพือ่ผอ่นคลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ยา่ง ตามสัง่ฯลฯ ตัง้เรยีงรายกันอยู่
ตลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกอืบหนึง่กโิลเมตร 
ทีพ่กั: Wapi Resort/บนัดาหยา หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
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วนัทีส่อง                                          เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  
                      เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                       
                                                                                  อาหารเชา้/ เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง)/-- 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่3) 
  ออกเดนิทางดว้ยเรอืหางยาว ใหท้า่นสมัผัสกับประสบการณ์ ความตืน่เตน้ และความประทับใจกับการ 

  ด าน า้ดูปะการงั  เดนิทางสู ่เกาะหนิงาม หาดสดี านัน้คอืกอ้นหนิหลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทัง้
หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดทีเ่กาะ

หนิงามจะเป็นหนิลักษณะกลมมน มสีเีทาด า โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถูกน ้าทะเลบนเกาะมป้ีายเตอืนเกีย่วกับค า

สาปแชง่ของเจา้พ่อตะรุเตาวา่ "ผูใ้ดบังอาจเก็บหนิงามจากเกาะน้ีไปผูนั้น้จะถงึซึง่ความหายนะนานานัปการ” ดว้ย
ความเชือ่เหล่าน้ีถอืเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจติใจไดเ้ป็นอย่างดี ร่องน า้จาบงั จุดชมปะการงัที่

สวยทีสุ่ด มปีะการงัหลายหลาย จะปกคลุมดว้ยปะการังออ่นหลากสเีกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตัง้แตบ่น

ยอดกองหนิไลล่งไปจนถงึระดับลกึจนมองไม่เห็นจุดด าน ้าของเกาะหลเีป๊ะ ใตน้ ้าจะมแีท่งหนิอยู่ทัง้หมด 5 ยอด มี

อยู ่4 ยอดทีป่กคลมุดว้ยปะการัง ออ่นหลากส ีปะการังถว้ยสม้ ฟองน ้าครกขนาดใหญ ่ดอกไมท้ะเลหลากส ีและอกี

หนึง่ยอดจะเต็มไปดว้ยดาวขนนก มฝีูงปลาตัวเล็กตัวนอ้ยแหวกว่ายหาอาหาร ปกตแิลว้การชมปะการังอ่อนแบบน้ี

จะตอ้งด าน ้าลกึ แต่ทีน่ี่ปะการังออ่นอยูใ่นระดับทีต่ืน้มาก ใหท้่านไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของ

 เกาะหลเีป๊ะ  เดนิทางไป  เกาะราว ีหาดทรายขาว ทีม่ชีายหาดทีน่ ้าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน ้าได ้
และทีห่าดน้ีจะพบหอยมอืเสอืมากมายหลากหลายส ีมมุถา่ยรูปยอดนยิมของเกาะราวจีะเป็น ขอนไม ้และ ชิงช า้

ขอนไมท้ีผ่กูไวต้ามใตต้น้ไมร้มิหาด 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่งบนเกาะ) (มือ้ที ่4) 

   เดนิทางสู ่เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวแีละเกาะอาดัง เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึง่
ของหมู่เกาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น ้าทะเลสสีวยงาม ดา้นทศิเหนือสามารถ

มองเห็นเกาะราวอียู่ทางดา้นซา้ยและเกาะอาดังอยู่ทางดา้นขวา เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ อุทยานแห่งชาตหิมู่
เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอยีดเหมาะส าหรับการด าน ้าตืน้เพือ่ชมมแีนวปะการังแข็ง
อยูร่อบๆเกาะ  
หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยู่

กบัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

กปัตนัเรอืจะแจง้ลกุคา้อกีคร ัง้ในวนัเดนิทาง 
  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั พักผอ่นตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั: Wapi Resort/บนัดาหยา หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 

วนัทีส่าม         เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากปารา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่-   
                      ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                      อาหารเชา้/ เทีย่ง /-- 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่5) 

 อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นเดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย เตรยีมเกบ็สมัภาระ เดนิทางกลับ  
ทา่เทยีบเรอืปากบารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
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11.30 น.  ถงึทา่เรอืปากบารา น าสมัภาระขึน้มาเก็บบนรถใหเ้รยีบรอ้ย  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  
 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั่วโมง) น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ ตลาด

กมิหยง มีสนิคา้ใหเ้ลือกซื่อเลือกหาแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องส าอางค ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเลน่ แวน่ตา ตลอดจนเครือ่งใชใ้นครัวเรอืน ซึง่เป็นทีรู่ก้ันวา่สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้ปลอดภาษี
จากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยูท่ั่วไป ท าใหส้นิคา้สว่นใหญม่รีาคาถกูกวา่ตามทอ้งตลาด ตลาดกมิหยงเป็นตลาด

ทีแ่ปลก จะมแีม่คา้ผลัดขายสนิคา้กัน โดยในชว่งหัวรุ่งจะเป็นลักษณะตลาดสด ขายเน้ือหมูกาไก ่ผัก หมูย่าง เสน้

หมี่ ส่วนช่วงสาย ๆ ตลาดก็จะเปลี่ยนเป็นขายสนิคา้ทั่วไป เสือ้ผา้ ขนมขบเคี้ยว นับเป็นตลาดที่มเีอกลักษณ์ดี

เหมอืนกัน ตลาดกมิหยงจะม ี2 ชัน้ ชัน้ล่างจะขายสนิคา้ทั่วไป สว่นชัน้บนจะเนน้ไปทางเครือ่งใชไ้ฟฟ้า สว่นดา้น

ตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทาง

สู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 
19.40 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3111 
21.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 
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อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
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 มังสวรัิต ิ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 ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

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

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  
 
 
  
  
  
 


