รหัสโปรแกรม : 21291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ที่สอบถาม)

• มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
• ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 2 คืน
• รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

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

วันแรก(1)

กรุงเทพ – หาดใหญ่ –พัทลุง - นาโปแก – ทะเลน้ อย – ล่องเรื อชมควายน้า
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.25 ชัว่ โมง)
08.30 น. นาท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลน้ อย” (ลุ่ม
น้ าจืด แห่ งเมืองพัทลุง) (133 กม.) ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุ น จ.พัทลุง เป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชี วภาพสู ง
มาก จนได้รับการประกาศให้เป็ นเขตพื้นที่ชุ่มน้ าโลก หรื อ แรมซาร์ ไซด์ แห่ งแรกในเมืองไทย ระหว่างทางให้
ท่านแวะเช็คอินถ่ายรู ป “นาโปแก” ไปเดินชิลล์บนสะพานไม้ นัง่ ถ่ายรู ปที่กระท่อมปลายนา ท่ามกลางความสด
ชื่ นจากธรรมชาติ อบอวลด้วยกลิ่นอายท้องทุ่ง นาโปแกตั้งอยู่ในอาเภอควนขนุ น บนถนนเส้นเดียวกับทางไป
อุทยานแห่ งชาติ นกน้ าทะเลน้อย คาว่านาโปแก เป็ นภาษาพื้นบ้านท้องถิ่ น นาก็คือ นาข้าว ส่ วนคาว่า “โปแก”
เป็ นสาเนียงปักษ์ใต้ หมายถึง พ่อของแม่
พ่ อ แก่ พ่ อ เฒ่ า หรื อคุ ณ ตา เมื่ อ รวม
ความหมายที่ เข้า ใจได้ ก็ แ ปลว่า ที่ น า
ของคุณตา นัน่ เอง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
บ่าย
น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “ทะเล
น้อย” หรื อ “อุ ท ยานนกน้ า ทะเลน้อย”
เป็ นทะเลสาบน้ าจื ด ที่ มี พ้ื น ที่ ป ระมาณ
17,500 ไร่ ตั้ง อยู่ ระหว่ า งต าบลนางตุ ง
และต าบลทะเลน้ อ ย อ าเภอควนขนุ น
จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรี ยมเชื่อมไปยังทะเลสาบสงขลา มีชุมชนกว่า 2,000 ครัวเรื อนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก

ค่า

ของทะเลสาบ เนื่ องจากทะเลสาบแห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพมากจึงได้ข้ ึนทะเบียนเป็ น
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่ริมทะเลสาบที่เป็ นป่ าพรุ นาข้าว ทุ่งหญ้า พืชน้ า ได้แก่ ผักตบชวา กระจูด
บัวแดง และพื ชน้ าอี ก หลายชนิ ด นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ อาศัยของสั ตว์ป่ า ได้แก่ นกน้ ากว่า 287 ชนิ ด รวมถึ งนก
ท้องถิ่นและนกที่อพยพมาตามฤดูกาล ได้แก่ นกกาบบัว นกกระสาแดง นกเป็ ดน้ า นกนางนวล และนกหายาก 9
ชนิ ด ได้แก่ นกกาบบัว นกตะกรุ ม นกกระสาแดง นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกระสาแดง นกกาน้ าเล็ก นกหัวโต
หลังจุดสี ทอง ในแต่ละช่วงเดือนของทะเลสาบแห่ งนี้ จึงมีสีสันที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล นาท่าน
ล่องเรื อชม “ควายน้ า” ที่ปกติหากินอยู่บนบกแต่เมื่อน้ าขึ้นก็สามารถปรับตัวโดยอยู่ในน้ าได้จนเรี ยกว่า “ควายน้ า”
(ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของ “ดอกบัวสาย” หรื อ “ดอกบัวแดง” ที่พา
กันออกดอกบานสะพรั่งดุจดัง ทะเลบัวสี ชมพูเต็มท้องน้ า)
ก่ อนเข้าที่ พ กั นาท่านแวะถ่ายรู ป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซึ่ งเป็ นส่ วนยกระดับ ข้ามแม่ น้ าของ
เส้นทางสาย “ถนนบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่ า” ที่สร้างเชื่อมพื้นที่ระหว่าง 2 จังหวัด คือ บ้านไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง และบ้านหัวป่ า อ.ระโนด จ.สงขลาเส้นทางสายนี้ มีความยาวกว่า 17 กม. แบ่งเป็ น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 2 ที่
สร้างเป็ นสะพานยกระดับอยู่เหนื อพื้นที่ทางตอนล่างของทะเลน้อย คือ “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ”
หรื อ “สะพานเอกชัย” นั้น มีความยาวถึง 5.450 กิโลเมตร นับเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดของไทยในปั จจุบนั ที่ขา้ ม
ทะเลสาบเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั
อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...กับบรรยากาศอันเป็ น ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Sri Pakpra Boutique Resort Phatthalung ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) คลองปากประ – ล่องเรื อชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่ อน้าร้ อนเข้ าชัยสน – แก่งน้าหูแร่
น้าตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ ายยอ
05.00

เช้า

รุ่ ง อ รุ ณ ณ ค ล อ ง ป า ก ป ร ะ ริ ม
ทะเลสาบสงขลา (ฝั่ งพัทลุง) นาท่าน
ล่ อ งเรื อสั ม ผัส ความงามยามพระ
อาทิ ต ย์ท อแสงยามเช้า ชมแสงแรก
ของวัน ใหม่ ในบรรยากาศของท้อ ง
ทะเลสาบสงขลาและคลองปากประ
เป็ นคลองแห่ ง วิถี ชีวิต ที่ โดดเด่ นไป
ด้วยการทาประมงพื้นบ้านในรู ปแบบ
ของการยก “ยอยักษ์” ที่มีลกั ษณะเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็ นยอขนาดใหญ่
มีรูปร่ างสามเหลี่ยมมุมทั้งสี่ ยดึ โยงกับไม้รวกหรื อไม้ไผ่ยอยักษ์ถึงแม้วา่ จะมีน้ าหนักค่อนข้างมาก แต่ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชาวบ้านได้นารอกมาใช้เป็ นเครื่ องมือทุ่นแรง ทาให้แม้แต่เด็ก (ในพื้นที่) ก็สามารถยกยอยักษ์น้ ี ได้ ซึ่ งถือ
เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ของผูท้ ี่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวทิศน์อีกหนึ่งจุด
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่าย

นาทุ ก ท่ านสู่ “บ่ อน้ าร้ อนเข้าชัย สน” แอ่งน้ าที่ มี อุณ หภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซี ย ส อยู่บริ เวณเชิ งเขาชัยสน
ประชาชนทัว่ ไปเชื่ อกันว่าเป็ นบ่ อ
น้ าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ สามารถอาบรั ก ษา
โรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ าจะ
สู ง ขึ้ น ห า ก ไ ด้ รั บ แ ร ง
กระทบกระเทื อ นบริ เวณนั้ น น้ า
ร้อนจะไหลตลอดเวลา ซึ่ งได้ผ่าน
ก าร รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน แ ห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (น้ าพุ ร้ อ น
ธรรมชาติ ) ในระดับ ดี เยี่ ย ม จาก
กรมการท่ อ งเที่ ยว โดยมี ก รม
ศิ ล ปากรประกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นโบราณสถาน จากนั้น นาท่ านเดิ น ทางสู่ “แก่ งน้ าหู แร่ ” หรื อ “คลองหู แร่ ”
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมของตาบลท่ามะเดื่อ ต้นน้ าของคลองนี้ คือป่ าใหญ่แห่ งเทือกเขา
บรรทัด แก่งน้ าหูแร่ มีสภาพเป็ นคลองขนาดใหญ่ มีลกั ษณะคดเคี้ยวสองข้างตลิ่งอุดมด้วยพันธุ์ไม้มากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาทุกท่านเดินทางสู่ “น้ าตกไพรวัลย์” เป็ นน้ าตกที่ สวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ และเป็ นน้ าตกที่ ใหญ่ที่สุด
ของพัทลุง น้ าตกไพรวัลย์ มีปริ มาณน้ าไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสู งตลอดทั้งปี เส้นทางน้ าตกสามารถเดินขึ้น
ไปชมในแต่ ล ะชั้นได้ บรรยากาศ
รอบน้ า ตกปกคลุ ม ไปด้ว ยต้น ไม้
ใหญ่ หลายชนิ ด เงีย บสงบ ร่ ม เย็น
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและ
สั ม ผัส กับ ธรรมชาติ อ ย่า งแท้จ ริ ง
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทาง
สู่ “เกาะยอ” เป็ นเกาะหนึ่ งที่ ต้ งั อยู่
กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่ า ง
หมู่ บ ้า นเกาะยอถื อเป็ นชุ ม ชนที่ มี
ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง มี เอ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะตัว และเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของสงขลา สภาพทัว่ ไปบนเกาะยอนั้นส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาไม่
สู งนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรี ยนรู ้การทาสวน
ผลไม้แบบสุ มรุ ม หรื อสวนสมรม ที่เป็ นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิ ด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่า
ผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุ น และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ นาท่านท่องไปใน
เส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็ นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วฒั นธรรมที่ดีงามให้ดารงอยู่
สื บไป นาท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตาบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้วา่ เป็ นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิ กสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เนื่องจาก
การใช้วสั ดุกระเบื้องเกาะยอเริ่ มทาขึ้นโดยชาวจีนและนิ ยมแพร่ หลายในสมัยนั้น หรื อจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่

ค่า

เปลี่ยนมาเป็ นวัดธรรมยุตินิกาย ร่ วมสมัยกับเจดียบ์ นเขาพิหารเป็ นเจดียท์ รงลังกา ศิลปะร่ วมสมัยรัชกาลที่ 4 อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Centara Hotel Hat Yai ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) หาดใหญ่ – หมู่บ้านลิวงค์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง
วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อาเภอจะนะ เดินทางสู่ “หมู่บา้ นลิวงค์” ที่ได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์ แลน์
แห่งจะนะ” ด้วยวิวทิวทัศน์อนั เป็ น
ธรรมชาติ ซึ่ งคล้า ยกั บ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ป็นอย่างมาก บ้าน
ลิวงค์ แห่ งนี้ ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลท่าหมอ
ไทร อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลิ
วงค์ ในอดี ตนั้นเคยเป็ นเหมืองแร่
เก่ า ที่ ไ ด้ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งไว้ และได้ถู ก
กลื น จนกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
ธรรมชาติ จึงมีสวยงามอย่างที่เห็น
กั น นี้ เพราะล้ อ มด้ ว ยต้ น ไม้ ที่ สี
เขียวกับ วิวภูเขาอันแสนสวย ที่ได้
สะท้อนลงบนพื้นน้ า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาเจดียไ์ ตรภพไตรมงคล” หรื อ “เจดียส์ เตนเลส” ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยู่บ นเขาคอหงส์ โดยองค์พ ระเจดียม์ ีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็ก ทุก ชิ้ นเป็ นสแตนเลส
ทั้งหมด เรี ยกได้ว่าเป็ น เจดียส์ แตน
เลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุ
เจดียไ์ ตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อ
น้ อ มถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหา
ภูมิ พ ลอดุ ล ยเดชเนื่ อ งในวโรกาส
ทรงครองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี อี ก
ทั้งยังสร้างเพื่อเป็ นศูนย์รวมใจสื บ
ส า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ขนบธรรมเนี ย มและวัฒ นธรรม
ประเพณี ไทย การเผยแพร่ พุ ท ธ
ประวัติและพุทธจริ ยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นาท่านเดินทางสู่ “สงขลา” ระหว่างทางนาท่านเก็บภาพ
“มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา” หรื อ “มัสยิดกลางดิยน์ ุ ลอิสลาม” ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็ นมัสยิดที่ มี

เที่ยง
บ่าย

ขนาดใหญ่และสถาปั ตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มัสยิดกลางแห่ งนี้ โดดเด่นจน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยูบ่ นภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มัสยิดแห่ งนี้ ได้รับการขนานนามว่า
“ทัชมาฮาลเมืองไทย” หากมาในช่วงเย็น-ค่า มัสยิดจะมีการเปิ ดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสี ในยามเย็น
งดงามยิง่ นัก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร นาท่านสู่ “วัดเขาเก้าแสน” (ศาลปู่ ทวดนายแรง) วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา โดยที่มาของ
ชื่ อวัด มาจากตานานเรื่ องเล่า “นายแรง” วัดเขาเก้าแสนตั้งอยู่บ นยอดเขาท าให้ส ามารถมองเห็ น วิวทะเลสาบ
สงขลาแบบพาโนรามา 360 องศา
นาท่านขอพร “หิ นศักดิ์สิทธิ์ ” หรื อ
“ศาลปู่ ทวดนายแรง”ที่ ต้ งั อยู่ริม ผา
จากนั้ น น าท่ า นสู่ “หาดสมิ ห ลา”
เป รี ย บ เส มื อ น ห้ อ ง รั บ แ ข ก
ธรรมชาติ ที่ ต้ อ น รั บ ผู ้ ม าเยื อ น
เรื่ อยมาจากอดีตจนปัจจุบนั หาดสมิ
หลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเล
เมื องสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อน
ทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาที่อยู่
ท้ายหาดทางด้านใต้เป็ นชาดสวยงามน่ าเดิ นเล่นทรายขาวละเอี ยด น้ าไม่ ลึกมาก เล่นน้ าได้ดี ตลอดแนวจัดเป็ น
สถานที่พกั ผ่อน จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรู ปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิ น รู ปปั้ น“นางเงือกทอง”
สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของจังหวัดสงขลาตั้งอยูบ่ ริ เวณปลายแหลมสมิหลา ได้เลาอันสมควร นาชม “หาดชลาทัศน์”
เป็ นชายหาดที่ยาวต่อเนื่ องมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็ นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ าได้
ตลอดแนว ลักษณะของหาดค่อนข้างเป็ นเส้นตรง มีถนนชลาทัศน์เลียบแนวชายหาดและมีแนวต้นสนให้ความร่ ม
รื่ นยาวตลอดหาด และเนื่ องจากหาดหันไปทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทาให้เป็ นหนึ่ งสถานที่ ที่ชมพระ
อาทิตย์ข้ ึนได้ดว้ ย จากนั้น เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ นาท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็ นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
ซึ่ งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของเล่นเด็ก
ตลอดจนเครื่ องใช้ในครัวเรื อน อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
19.00 น. นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)
22.20 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเที่ยว 2563 - 2564
วันเดินทาง

04-06 ธ.ค. 63
10-12 ธ.ค. 63
11-13 ธ.ค. 63
18-20 ธ.ค. 63
25-27 ธ.ค. 63
08-10 ม.ค. 64
15-17 ม.ค. 64
22-24 ม.ค. 64
29-31 ม.ค. 64
05-07 ก.พ. 64
13-15 ก.พ. 64
19-21 ก.พ. 64
26-28 ก.พ. 64
05-07 มี.ค. 64
12-14 มี.ค. 64
19-21 มี.ค. 64
26-28 มี.ค. 64
2-4 เม.ย. 64
4-6 เม.ย. 64
5-7 เม.ย. 64

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
12,990
12,990
12,790
15,990
15,990
15,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
16,990
16,990
16,790
12,990
12,990
12,790
16,990
16,990
16,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
12,990
12,990
12,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
16,490
16,490
16,490
12,490
15,490
12,490
12,490
12,490
12,490
12,490
16,490
12,490
16,490
12,490
12,490
12,490
12,490
16,490
16,490
16,490

จานวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 8 ท่ าน
การเลือกที่นั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
6,000
6,000
6,000
4,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
6,000
4,000
6,000
4,000
4,000
4,000
4,000
6,000
6,000
6,000

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ // หาดใหญ่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณีที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ

● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่ นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรื อโทร 02-234-5936

