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วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง–หาดใหญ่–ย่านเมืองเก่าสงขลา–โรงสแีดง หบั โห ้หิ้น–เขาตงักวน–อนุสาวรยี ์

กรมหลวงชุมพร–แหลมสมิหลา–ปากบารา 
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05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai 

AirAsia) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

07.00 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD6101 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่ย่านเมอืงเก่าสงขลา เดนิชม ย่านเมืองเกา่สงขลา ซึง่มถีนนสายส าคญั 3 สายหลกัๆ คือ ถนนนครนอก ถนน

นครใน และ ถนนนางงาม ถนนทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารและสถาปตัยกรรมทีย่งัคงเอกลกัษณด์ ัง้เดมิไว ้มหีอ้งแถวไมแ้บบ

จนี ตกึคลาสสคิสไตล ์ชิโนโปรตุกสี และยงัมอีาคารตกึแถวแบบจนีโบราณของชาวจนีฮกเกี้ยนเรียงรายท ัง้สองฟากฝัง่ถนน 

แมอ้าคารหลายหลงัมกีารปรบัปรุงทาสใีหม่ แต่ยงัคงไวซ้ึง่โครงสรา้งเดมิ ตกึและอาคารย่านเมอืงเก่าสงขลาถอืว่าเป็นแหลง่

เรยีนรูเ้รื่องราววถิชีวีติและความเป็นมาของชาวสงขลา นอกจากน้ีตามอาคารบา้นเรอืนบางหลงัยงัมภีาพสตรีทอารท์ และ 

โรงส ีหบั โห ้หิ้น อายุนบั 100 ปี ทีอ่ยู่คู่มากบัย่านเมอืงเก่า ใหน้กัท่องเทีย่วไดถ้่ายรูปกนัอีกดว้ย สมควรแก่เวลาเดนิทาง

ต่อไปยงั เขาตงักวน (รวมค่าเคเบลิคาร)์ ขึ้นไปยงัจดุชมววิบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตงักวนน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันข์อง

เมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบรเิวณประกอบดว้ย ลานชมววิ ประภาคาร ศาลาวหิารแดง และเจดียพ์ระธาตุ

เมอืงสงขลา ตามจารกึกลา่วว่าสรา้งขึ้นในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมยัทวาราวดี บรเิวณลานชมววิมรูีป

หลอ่หลวงปู่ทวดตัง้อยู่กลางลานไวใ้หส้กัการะ นัง่พกัผ่อนชมววิตวัเมอืงสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมท ัง้หาดสมหิลา 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาตงักวน ไปยงั อนุสาวรยีก์รมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ พระบดิาแห่งราชนาวี

ไทย พระบรมรูปของท่านหนัหนา้ออกทะเลดูเด่นสงา่ เป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนโดยท ัว่ไปในภาคใต ้ก่อตัง้โดยกลุม่ไทยอาสา

ป้องกนัชาตใินทะเล จงัหวดัสงขลา สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ใหช้าวเรอื ไดส้กัการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชพีในทะเล 

เพราะมคีวามเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลอืใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตรายจากพายุและเพศภยัต่างๆ  ผูค้นนิยมมาสกัการะขอพร

อย่างไมข่าดสายท ัง้คนในพื้นทีแ่ละนกัท่องเที่ยว บรเิวณรอบๆ อนุสาวรยีม์ปืีนใหญ่ จรวด ปืนกลจ าลองทีป่ลดระวางมาจดั

แสดงไวก้ลางแจง้ อกีท ัง้ยงัมพีญานาคพ่นน า้ที่ท  าใหภ้มูทิศันโ์ดยรอบนัน้สวยงาม เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิง่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย เดนิทางต่อไปยงับรเิวณชายหาด แหลมสมิหลา ชายหาดที่ทอดยาวต่อเน่ืองมาจากหาดสมหิลา มแีนวตน้สนใหค้วามร่มรื่น

ยาวตลอดหาด มองออกไปจะเหน็เกาะหนู เกาะแมว หน่ึงสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นต านานกลา่วขานถงึที่มาทีไ่ป พกัผ่อนกบักจิกรรม

ถ่ายรูปกบันางเงอืก วาดภาพสนี า้ หรอืระบายสปูีนพลาสเตอร ์พกัผ่อนหย่อนใจตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา น าท่านออก

เดนิทางไปยงัปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  

ที่พกั  BARA RESORT SATUN ระดบั 3 ดาว 
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วนัที่สอง (วนัเดยท์ริป) ท่าเรือปากบารา–เกาะไข่–เกาะหลีเป๊ะ–ร่องน ้ าจาบงั–เกาะหินงาม–เกาะยาง–เกาะอาดงั–เกาะ

ราว–ีท่าเรอืปากบารา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

09.00 น.  พรอ้มกนับรเิวณท่าเทยีบเรอืปากบารา เพือ่เดนิทางไปยงัเกาะหลเีป๊ะ เละหมูเ่กาะใกลเ้คียง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่เกาะหลเีป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ เกาะไขม่เีอกลกัษณท์างธรรมชาตทิี่สวยงาม มซีุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ 

ซุุม้ประตูเกาะไข่รกันิรนัด ์ซุ่มประตูน้ีกลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องการประชาสมัพนัธจ์งัหวดัสตูล เกาะไข่ยงัมชีายหาดที่

ขาวสะอาด เหมอืนสไีข ่น า้ทะเลใสและสวย ความส าคญัทางธรรมชาตขิองเกาะน้ียงัเป็นทีเ่ต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไขเ่สมอ 

11.00 น. เดนิทางถงึเกาะหลเีป๊ะ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง SET BOX 

บ่าย ไกดพ์าคณะเดนิทางโดยเรอืหางยาว สู่ทรปิด าน า้ทะเลหลเีป๊ะ ท ัง้หมด 6 จดุ 5 เกาะ ดงัน้ี 

1. ร่องน ้ าจาบงั จุดดูปะการงั 7 ส ีด าน า้ชมโลกใตน้ า้ทีส่วยงามเกนิบรรยาย ร่องน า้จาบงัเป็นบรเิวณทีไ่ดช้ื่อว่ามปีะการงัที่ 

สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ไฮไลทสุ์ดกค็ือปะการงัเจด็ส ีปะการงัอ่อนสแีดง ชมพ ูมว่ง สม้ ปะการงัโขดสนี า้ตาล 

2. เกาะหนิงาม เราจะไดเ้ขา้ไปเทีย่ว 2 จดุ คือ จดุด าน า้ดูปะการงัดา้นหลงัเกาะหนิงาม ขึ้นไปชมหาดหนิสดี านิล 

3. เกาะยาง เกาะขนาดเลก็ มชีายหาดทีย่าวและสวยงาม ทางดา้นทศิใตข้องเกาะเป็นจดุด าน า้ตื้นดูปะการงั เกาะยางแห่งน้ีกม็ ี

ปะการงัอนัเป็นเอกลกัษณ ์คือ “ปะการงัผกักาดหอม” 

4. เกาะอาดงั หรือ หมู่เกาะอาดงัราวี ด าน า้ชมดอกไมท้ะเล ใกลช้ิดฝูงปลาการตู์น นอกจากน้ียงัมปีะการงัอ่อนหลากสสีนั

เหมอืนสวนดอกไมเ้ใตท้อ้งทะเล 

5. เกาะราว ีเกาะสุดทา้ยของทรปิ เกาะราวเีป็นเกาะใหญ่ทีอ่ยู่เคียงขา้งกบัเกาะอาดงั ขึ้นชื่อในเรื่องของชายหาดที่เป็นชายหาด

ทรายขาวสวย และสามารถลงเลน่น า้  

หมายเหตุ : โปรแกรมการด าน ้ า อาจจะมีการสลบัสบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ ซึ่งข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ กระแสน ้ า และ

องคป์ระกอบในดา้นความปลอดภยั 

เมื่อด าน า้ดูปะการงัเสร็จสิ้นแลว้ เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากบาราจากนัน้เดินทางโดยเรือสปีทโบท้กลบัไปยงัท่าเรือ

ปากบารา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ โรงแรมที่พกั หรอื รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ที่พกั  BARA RESORT SATUN ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สาม ปากบารา View Point–หาดใหญ่–วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล–สตรีทอารท์หาดใหญ่–มสัยิดกลาง

เมืองสงขลา–ตลาดกมิหยง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

 ก่อนเดนิทางกลบั น าท่านไปยงั ปากบารา View Point ทีม่รุีปปัน้ปลากระโทงร่มยกัษข์นาดใหญ่ตัง้เด่นสงา่ ถอืเป็นจุดชมววิ

ยอดนิยมของนกัท่องเทีย่วที่สญัจรผ่านไปมา ส าหรบัจดุแลนดม์ารค์แห่งน้ี เดมิทจีดุชมววิน้ีจะเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

และใชจ้ดังานเทศกาลต่างๆ และยงัเป็นสถานทีส่  าหรบัจดักจิกรรม สมควรแก่เวลา เดนิทางกลบัไปยงัอ าเภอหาดใหญ่ (ใช ้

เวลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) เขา้ไปชมและกราบไหว ้สกัการะสงิศกัดิ์สทิธิ์ พระมหาธาตเุจดียไ์ตรภพ ไตรมงคล 
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สรา้งขึ้นเพือ่นอ้มถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่๙ เน่ืองในวโรกาสทรง

ครองสริิราชสมบตั ิ60 ปี อกีท ัง้ยงัสรา้งเพือ่เป็นศูนยร์วมใจสบืสานพระพทุธศาสนา ขนบธรรมเนียม และวฒันธรรม 

ประเพณีไทย รวมท ัง้การเผยแพร่พทุธประวตัิและพทุธจรยิวตัร สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ บริเวณของฐานองคเ์จดยี ์มี

ความงดงามและแปลกตา โดยโครงเหลก็ทุกชิ้นนัน้เป็นสแตนเลสและเป็นไฮไลทข์องวดัดว้ย นอกจากนัน้ยงัมเีจา้แมก่วนอมิ 

สมเดจ็พระพฒุาจารยโ์ต และพระพทุธรูปปางมารวชิยั ศิลปะสุโขทยั ใหส้กัการะกราบไหวข้อพร จากนัน้น าท่านแวะชม 

สตรีทอารท์ แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องชาวหาดใหญ่ จะเหน็ไดว้่าในยุคน้ีจะขาดไมไ่ดเ้ลย คือ ถนนทีต่อ้งมคีวามอารต์ หรอื

ถนนทีม่ภีาพวาดศิลปะตามก าแพงหรอืตามตรอก ซอก ซอย ซึง่แนวคิดท ัง้หมดจากค าขวญัทีส่ามารถน ามาสรา้งแรงบนัดาล

ใจ ในการสรา้งสรรคผ์ลงานภายในชมุชน ขบัเคลือ่นใหท้กุคนมสี่วนร่วม บอกเลา่เรื่องราว วถิชีวีติ ความเป็นตวัตนเฉพาะถิน่

นัน้ๆ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัอ าเภอหาดใหญ่ แวะชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของ มสัยิดกลางสงขลา หรือมชีื่อเต็มว่า 

“มสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม” ศาสนสถานที่มลีกัษณะสถาปตัยกรรมที่สวยสง่าโดดเด่น บริเวณดา้นหนา้มสีระน า้ทอดยาวกว่า 

200 เมตร แลดูคลา้ยกบัศาสนสถานทชัมาฮาลที่อินเดีย สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางไปยงั ตลาดกมิหยง อิสระชอ้ป

ป้ิง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาท ิเช่น อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆ เครื่องส าอาง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งเป็นที่

รูก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษจีากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยา 

ค า่  อสิระ ม้ือค า่ ตามอธัยาศยั  

ที่พกั  RED PLANET HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สี ่ โรงแรม–สนามบนิหาดใหญ่–กรุงเทพฯ ดอนเมือง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง SET BOX 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิหาดใหญ่ 

09.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD6102 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

10.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

 ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 15 กโิลกรมั ต่อเที่ยวบนิ 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

 ค่าเรอื Speed Boat ไป – กลบั ระหวา่งปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ 

 ทริปด าน า้ อปุกรณด์ าน า้ 

 ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

สงขลา สตูล เกาะหลเีป๊ะ สวรรคแ์หง่ทอ้งทะเล – FD 4 วนั 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

10 – 13 เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 8,990.- 2,000.- 

12 – 15 เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 9,990.- 2,000.- 

13 – 16 เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 9,990.- 2,000.- 

15-18 เมษายน 2564 8,990.- 2,000.- 

16-19 เมษายน 2564 8,990.- 2,000.- 
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 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 15 กโิลกรมั 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรค

ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 400 บาท /ทรปิ/ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่ืนเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 36 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 9-
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18 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 19-26 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 27-35 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพล

เรอืนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัิ เหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

  


