
 

รหัสโปรแกรม : 21291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



  
 ธนัวาคม 04-06 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27 
 มกราคม 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 
 กุมภาพนัธ์ 05-07 / 13-15 / 19-21 / 26-28 
 มีนาคม 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 
 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – หาดใหญ่ –พทัลุง - นาโปแก – ทะเลน้อย – ล่องเรือชมควายน ้า  
  สะพานเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT   
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการ

บินไทยสมายล ์เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 259 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.25 ชัว่โมง)  
08.30 น. น าท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลน้อย” (ลุ่ม

น ้ าจืด แห่งเมืองพทัลุง) (133 กม.) ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
มาก จนไดรั้บการประกาศให้เป็นเขตพื้นท่ีชุ่มน ้ าโลก หรือ แรมซาร์ ไซด์ แห่งแรกในเมืองไทย ระหว่างทางให้
ท่านแวะเช็คอินถ่ายรูป “นาโปแก” ไปเดินชิลลบ์นสะพานไม ้นัง่ถ่ายรูปท่ีกระท่อมปลายนา ท่ามกลางความสด
ช่ืนจากธรรมชาติ อบอวลดว้ยกล่ินอายทอ้งทุ่ง นาโปแกตั้งอยู่ในอ าเภอควนขนุน บนถนนเส้นเดียวกบัทางไป
อุทยานแห่งชาตินกน ้ าทะเลน้อย ค าว่านาโปแก เป็นภาษาพื้นบา้นทอ้งถ่ิน นาก็คือ นาขา้ว ส่วนค าว่า “โปแก” 
เป็นส าเนียงปักษใ์ต ้หมายถึง พ่อของแม่ 
พ่ อแก่  พ่ อ เฒ่ า ห รือคุณตา เม่ือรวม
ความหมายท่ีเข้าใจได้ ก็แปลว่า ท่ีนา
ของคุณตา นัน่เอง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “ทะเล
น้อย” หรือ “อุทยานนกน ้ าทะเลน้อย” 
เป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 
17,500 ไร่ ตั้ งอยู่ระหว่างต าบลนางตุง
และต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง มีคลองนางเรียมเช่ือมไปยงัทะเลสาบสงขลา มีชุมชนกว่า 2,000 ครัวเรือนอาศยัอยู่ทางทิศตะวนัตก

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



ของทะเลสาบ เน่ืองจากทะเลสาบแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพมากจึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็น
เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลน้อย และพื้นท่ีริมทะเลสาบท่ีเป็นป่าพรุ นาขา้ว ทุ่งหญา้ พืชน ้ า ไดแ้ก่ ผกัตบชวา กระจูด 
บัวแดง และพืชน ้ าอีกหลายชนิด นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ นกน ้ ากว่า 287 ชนิด รวมถึงนก
ทอ้งถ่ินและนกท่ีอพยพมาตามฤดูกาล ไดแ้ก่ นกกาบบวั นกกระสาแดง นกเป็ดน ้ า นกนางนวล และนกหายาก 9 
ชนิด ได้แก่ นกกาบบวั นกตะกรุม นกกระสาแดง นกยางกรอกพนัธุ์ชวา นกกระสาแดง นกกาน ้ าเล็ก นกหัวโต
หลงัจุดสีทอง ในแต่ละช่วงเดือนของทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีสีสันท่ีสวยงามและเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล น าท่าน
ล่องเรือชม “ควายน ้ า” ท่ีปกติหากินอยู่บนบกแต่เม่ือน ้ าขึ้นก็สามารถปรับตวัโดยอยู่ในน ้ าไดจ้นเรียกวา่ “ควายน ้ า” 
(ช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงามของ “ดอกบวัสาย” หรือ “ดอกบวัแดง” ท่ีพา
กนัออกดอกบานสะพร่ังดุจดงั ทะเลบวัสีชมพูเตม็ทอ้งน ้า) 

  ก่อนเข้าท่ีพกั น าท่านแวะถ่ายรูป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซ่ึงเป็นส่วนยกระดับขา้มแม่น ้ าของ
เส้นทางสาย “ถนนบา้นไสกลิ้ง-บา้นหัวป่า” ท่ีสร้างเช่ือมพื้นท่ีระหว่าง 2 จงัหวดั คือ บา้นไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.
พทัลุง และบา้นหัวป่า อ.ระโนด จ.สงขลาเส้นทางสายน้ีมีความยาวกว่า 17 กม. แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงท่ี 2 ท่ี
สร้างเป็นสะพานยกระดบัอยู่เหนือพื้นท่ีทางตอนล่างของทะเลน้อย คือ “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ” 
หรือ “สะพานเอกชยั” นั้น มีความยาวถึง 5.450 กิโลเมตร นับเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดของไทยในปัจจุบนั ท่ีขา้ม
ทะเลสาบเช่ือมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา  จากนั้น น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั...กบับรรยากาศอนัเป็น  ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Sri Pakpra Boutique Resort Phatthalung ระดับ 4 ดาว **** หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 
 

วนัที่สอง(2)  คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน ้าร้อนเข้าชัยสน – แก่งน ้าหูแร่ 
                        น ้าตกไพรวลัย์ – เกาะยอ – วดัท้ายยอ  
05.00 รุ่ ง อ รุณ  ณ  ค ล อ งป าก ป ร ะ ริ ม

ทะเลสาบสงขลา (ฝ่ังพทัลุง) น าท่าน
ล่องเรือสัมผัสความงามยามพระ
อาทิตย์ทอแสงยามเช้า ชมแสงแรก
ของวนัใหม่ ในบรรยากาศของท้อง
ทะเลสาบสงขลาและคลองปากประ 
เป็นคลองแห่งวิถีชีวิต ท่ีโดดเด่นไป
ดว้ยการท าประมงพื้นบา้นในรูปแบบ
ของการยก “ยอยกัษ”์ ท่ีมีลกัษณะเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นยอขนาดใหญ่
มีรูปร่างสามเหล่ียมมุมทั้งส่ียดึโยงกบัไมร้วกหรือไมไ้ผย่อยกัษถึ์งแมว้า่จะมีน ้าหนกัค่อนขา้งมาก แต่ดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ชาวบา้นไดน้ ารอกมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทุ่นแรง ท าให้แมแ้ต่เด็ก (ในพื้นท่ี) ก็สามารถยกยอยกัษน้ี์ได ้ซ่ึงถือ
เป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องผูท่ี้ช่ืนชอบการถ่ายภาพวิวทิศน์อีกหน่ึงจุด 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 น าทุกท่านสู่ “บ่อน ้ าร้อนเขา้ชัยสน” แอ่งน ้ าท่ีมีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน 
ประชาชนทั่วไปเช่ือกันว่าเป็นบ่อ
น ้ าศักด์ิสิทธ์ิ สามารถอาบรักษา
โรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน ้ าจะ
สู ง ขึ้ น ห า ก ไ ด้ รั บ แ ร ง
กระทบกระเทือนบริเวณนั้ น น ้ า
ร้อนจะไหลตลอดเวลา  ซ่ึงไดผ้่าน
ก าร รั บ รอ งม าต รฐ าน แห ล่ ง
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (น ้ าพุ ร้อน
ธรรมชาติ) ในระดับดีเยี่ยม จาก
กรมการท่ องเท่ี ยว   โดยมีกรม
ศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “แก่งน ้ าหูแร่” หรือ “คลองหูแร่” 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมของต าบลท่ามะเด่ือ ตน้น ้ าของคลองน้ีคือป่าใหญ่แห่งเทือกเขา
บรรทดั แก่งน ้าหูแร่ มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ มีลกัษณะคดเคี้ยวสองขา้งตล่ิงอุดมดว้ยพนัธุ์ไมม้ากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกไพรวลัย”์ เป็นน ้ าตกท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาคใต ้และเป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุด

 ของพทัลุง น ้ าตกไพรวลัย ์มีปริมาณน ้ าไหลแรงตกลงมาจากหนา้ผาสูงตลอดทั้งปี  เส้นทางน ้ าตกสามารถเดินขึ้น
ไปชมในแต่ละชั้นได้ บรรยากาศ
รอบน ้ าตกปกคลุมไปด้วยต้นไม้
ใหญ่หลายชนิด เงียบสงบ ร่มเย็น 
เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจและ
สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง
สู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหน่ึงท่ีตั้งอยู่
กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนท่ีมี
ค ว าม เข้ ม แ ข็ ง  มี เอ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะตวั และเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของสงขลา สภาพทัว่ไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่
สูงนกั มีท่ีราบเชิงเขาติดทะเล และมีท่ีราบกวา้งทางตอนใตข้องเกาะยอ โดยไฮไลตบ์นเกาะยอ เรียนรู้การท าสวน
ผลไมแ้บบสุมรุม หรือสวนสมรม ท่ีเป็นการปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่า
ผลไมจ้ะผลดักนัให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไมท่ี้มีช่ือของเกาะยอ  น าท่านท่องไปใน
เส้นทางสายวฒันธรรมบนเกาะยอ ซ่ึงเป็นความพยายามของชุมชนท่ีร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีดีงามให้ด ารงอยู่
สืบไป น าท่านชม “วดัทา้ยยอ” วดัเก่าแก่ของต าบลเกาะยอ ในประวติับ่งบอกไวว้า่เป็นวดัแรกบนเกาะยอ สร้างเม่ือ
ปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจาก
การใชว้สัดุกระเบ้ืองเกาะยอเร่ิมท าขึ้นโดยชาวจีนและนิยมแพร่หลายในสมยันั้น หรือจะสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 4 ท่ี



เปล่ียนมาเป็นวดัธรรมยุตินิกาย ร่วมสมยักบัเจดียบ์นเขาพิหารเป็นเจดียท์รงลงักา ศิลปะร่วมสมยัรัชกาลท่ี 4 อิสระ
ใหท้่านเก็บภาพความงดงามตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Centara Hotel Hat Yai ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)  หาดใหญ่ – หมู่บ้านลวิงค์ - วดัพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง 
                  วดัเขาเก้าแสน -  ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกมิหยง  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ าเภอจะนะ เดินทางสู่ “หมู่บา้นลิวงค์” ท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลน์

แห่งจะนะ” ดว้ยวิวทิวทศัน์อนัเป็น
ธรรมชาติ ซ่ึงคล้ายกับประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ป็นอย่างมาก บา้น 
ลิวงค ์แห่งน้ี ตั้งอยูท่ี่ ต าบลท่าหมอ
ไทร อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ลิ
วงค์  ในอดีตนั้นเคยเป็นเหมืองแร่
เก่าท่ีได้ถูกทิ้งร้างไว้ และได้ถูก
กลืนจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ จึงมีสวยงามอย่างท่ีเห็น
กัน น้ี  เพราะล้อมด้วยต้นไม้ท่ี สี
เขียวกบั วิวภูเขาอนัแสนสวย ท่ีได้
สะทอ้นลงบนพื้นน ้ า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดียส์เตนเลส” ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดียมี์ความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลส
ทั้งหมด เรียกไดว้่าเป็น เจดียส์แตน
เลสหน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุ
เจดียไ์ตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเน่ืองในวโรกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีก
ทั้งยงัสร้างเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบ
ส า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธ
ประวติัและพุทธจริยวตัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าท่านเดินทางสู่ “สงขลา” ระหว่างทางน าท่านเก็บภาพ 
“มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลา” หรือ “มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม” ศูนยร์วมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมสัยิดท่ีมี



ขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ดา้นในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มสัยิดกลางแห่งน้ีโดดเด่นจน
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่อยูบ่นภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มสัยดิแห่งน้ี ไดรั้บการขนานนามว่า 
“ทชัมาฮาลเมืองไทย” หากมาในช่วงเยน็-ค ่า มสัยดิจะมีการเปิดไฟสวา่ง มีฉากหลงัของทอ้งฟ้าเปล่ียนสีในยามเยน็
งดงามยิง่นกั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัรับประทานอาหาร น าท่านสู่ “วดัเขาเกา้แสน” (ศาลปู่ ทวดนายแรง) วดัเก่าแก่ของจงัหวดัสงขลา โดยท่ีมาของ

ช่ือวดั มาจากต านานเร่ืองเล่า “นายแรง”  วดัเขาเก้าแสนตั้งอยู่บนยอดเขาท าให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบ
สงขลาแบบพาโนรามา 360 องศา 
น าท่านขอพร “หินศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ 
“ศาลปู่ ทวดนายแรง”ท่ีตั้ งอยู่ริมผา 
จากนั้ น น าท่านสู่ “หาดสมิหลา” 
เป รี ย บ เส มื อ น ห้ อ ง รั บ แ ข ก
ธรรมชาติ  ท่ี ต้อน รับผู ้ม า เยือน
เร่ือยมาจากอดีตจนปัจจุบนั หาดสมิ
หลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเล
เมืองสงขลาถดัจากแหลมสนอ่อน
ทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาท่ีอยู่
ทา้ยหาดทางด้านใตเ้ป็นชาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น ้ าไม่ลึกมาก เล่นน ้ าได้ดี ตลอดแนวจดัเป็น
สถานท่ีพกัผ่อน  จุดชมวิวท่ีมีทิวทศัน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน รูปป้ัน“นางเงือกทอง” 
สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของจงัหวดัสงขลาตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสมิหลา ไดเ้ลาอนัสมควร น าชม “หาดชลาทศัน์” 
เป็นชายหาดท่ียาวต่อเน่ืองมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายท่ีขาวสะอาดเล่นน ้ าได้
ตลอดแนว ลกัษณะของหาดค่อนขา้งเป็นเส้นตรง มีถนนชลาทศัน์เลียบแนวชายหาดและมีแนวตน้สนให้ความร่ม
ร่ืนยาวตลอดหาด และเน่ืองจากหาดหันไปทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้เป็นหน่ึงสถานท่ีท่ีชมพระ
อาทิตยข์ึ้นไดด้ว้ย จากนั้น เดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ น าท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหาดใหญ่ 
ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ ยว เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก 
ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
19.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี WE 268 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 



ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

04-06 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

10-12 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

11-13 ธ.ค. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

18-20 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

25-27 ธ.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

08-10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

15-17 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

22-24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

29-31 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

05-07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

13-15 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

19-21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

26-28 ก.พ. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

05-07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

12-14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

19-21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

26-28 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 4,000 

2-4 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

4-6 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

5-7 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

การเลือกท่ีนั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 



1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-หาดใหญ ่// หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                
น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 



● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox กไ็ด้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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