
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน  
 ท่ีพกัมาตรฐาน 4 คืน  
 รถตูป้รับอากาศ VIP 
 เรือเร็ว (Speed Boat)เดินทาง ไป-กลบั เกาะหลีเป๊ ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

ก าหนดวนัเดินทาง 
  

 มีนาคม  03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31มี.ค.-04เม.ย. 
 เมษายน 02-06 / 03 – 07 / 04 – 08 
 

 
วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ชุมชนบ้านบากนัเคย – หาดสันหลงัมังกร 
                              หาดหินหลก็ – พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาตสิตูล - Street Art 
05.00 คณะท่านพบกนั ณ จุดนดัพบสนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ พร้อมดว้ยเจา้หน้าท่ี

คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
07.05 เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่จงัหวดัสงขลาดว้ยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบิน WE259 
08.30 น าท่านเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รถตู ้VIP คอยบริการท่านเดินทางสู่ “ชุมชนบา้นบากนัเคย” ต.ตนัหยง

โป อ.เมือง จ.สตูล สัมผสับา้นพกัเรียบ
ง่ าย ริม ท ะ เล แบ บ วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม 
นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีธนาคารกั้งแห่งแรก
และแห่งเดียวของโลกก็วา่ไดจุ้ดเร่ิมตน้
เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อ
ระดมความคิดในการจดัการทรัพยากร 



 
ทางทะเลโดยรอบ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ณ ท่าเทียบเรือ รีสอร์ทชุมชนบากนัเคย น าท่านข้ึนเรือหางยาว
เพื่อเดินทางไปชม ความมหัศจรรยส์ันหลงัมงักรโคง้เส้ียวพระจนัทร์ หรือเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงว่า “สันหลงั
มงักรตนัหยงโป” สีของสันทรายแห่งน้ีเป็นสีน ้ าตาลอ่อน เม่ือตอ้งแสงแดดจะเป็นสีทอง ล่องเรือหางยาว
สัมผสัธรรมชาติอนังดงามหมู่เกาะแห่งทะเลอนัดามนัท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลงักาวี  เยี่ยมชม  
เกาะหัวมนั PULAU UBI ชมหมู่บา้นวิถีชาวเกาะดั้ งเดิม ต่ืนตากบัความมหัศจรรย ์ของหาดสันหลงัมงักร 
(DRAGON BEACH) ก่อตวัรวมกนัจากเปลือกหอยท่ีมีอายุนบัร้อยปี ดว้ยระยะทางกวา่ 5 กิโลเมตร ท่ีเช่ือม
จาก "เกาะหวัมนั PULAU UBI" ทอดตวัสู่ “เกาะสาม PULAU TIGA” จากนั้นน าท่านล่องเรือหางยาวกนัต่อ
สู่ เกาะกวาง Pulau Rusa ชายหาดเปลือกหอยกวา้ง 5 เมตร ยาว 5 กิโลมตร เป็นชายหาดเปลือกหอยกาบงท่ี
ตายมาแลว้นบัลา้นๆ ปี จากกระแสน ้ าฝ่ังเกาะลงักาวีและเกาะตะรุเตา พดัพามากองรวมตวักนั ดา้นหลงัเกาะ
จะเป็นหาดหินลา้นปี “ หาดหินเหล็ก (Iron Stone Beach)” ซ่ึงบริเวณโขดหินตลอดแนวนั้นมีเหล็กผสมอยู่
กบัหินดว้ย เรียกง่ายๆ คือ หินกลายเป็นเหล็ก ชาวประมงท่ีน่ีจึงเรียกกนัวา่ "หาดหินหล็ก"  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปชม “พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)” อ.เมือง จ.สตูล น าท่าน

ยอ้นอดีตสู่ยุค นครีสโตยม าบงัสคารา 
ชมพิพิธภณัฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผูว้่า
ราชการคน  แรกของเมืองสตูลใน
สมยัก่อน ถูกสร้างเพื่อเป็นท่ีประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็นในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรปแบบโดโรเนียล 
ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพสวยไปกับ 
Street Art ในตัว เมื องส ตูล ซ่ึ งภ าพ
ต่างๆนั้น ส่ือถึง ประวติัศาสตร์ วฒัน
รรมของชาวจงัหวดัสตูล 



ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : SeeSea Resort หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   สวนควนข้อง – ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลงิ – พพิธิภณัฑ์ช้างดกึด าบรรพ์ 

                                       ล่องเรือคายคั – ถ า้เลสเตโกดอน(UNESCO) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล อ าเภอทุ่ง
หวา้" ช่ือทุ่งหวา้น้ีเป็นค าไทย หมายถึงท้องทุ่งท่ีมีต้นหวา้
ใหญ่เห็นเด่นแต่ไกล น าท่านเดินทางเข้าสู่ "สวนควนข้อง" 
เป็นท่ีเพาะพนัธ์ุหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงหลากหลายสายพนัธ์ุท่ี
หายาก และก าลังใกล้สูญพนัธ์ุ อีกทั้งยงัเป็นศูนยเ์รียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ ท่ีสนใจเรียนรู้สายพันธ์ุหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
ไม่ได้มีเพียงให้ความรู้ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแล้วกลับไป
เท่านั้ น ท่ี น่ียงัมีกิจกรรม ด้วยการให้ทุกท่านได้ลงมือท า 
“ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิง” ด้วยตัว เอง พ ร้อมลงมือ
เพาะปลูกเพื่อขยายพนัธ์ุ และให้ทุกคนน ากลบัไปเป็น  ของท่ี
ระลึก ก่อนจะชิมขนมจากฝีมือตวัเอง สร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ไดท้ั้งความรู้ และอ่ิมอร่อยไปพร้อมกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางเพื่อเข้าชม 

“พิพิธภณัฑ์ช้างดึกด าบรรพ์” แหล่ง
เรียนรู้ทางธรณีวิทยาท่ีได้รวบรวม 
ซากดึกด าบรรพ์ ท่ีขุดพบในพื้นท่ี 
เช่น ช้ินส่วนของกระดูกกรามช้างส
เตโกดอน ท่ีมีอายุถึง 1 ล้าน แปด
แสนปี ซ่ึงถูกค้นพบช้ินแรกในปี 
2551 และย ังพบฟอสซิลกระดูก
กรามของแรด , ขวานหินโบราณ 
ต่อมาพบกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นวงัตง ซ่ึงมีของดีช่ือดงั คือ ผลิตภณัฑ์จกัสานจากตน้คลุม้ ผลิตภณัฑ ์
OTOP ข้ึนช่ือของต าบล เพื่อเป็นการอนุรักษภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น าท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมตน้ของการล่องเรือ
คายคั บริอเวณปากทางเขา้ของ “ถ ้ าเลสเตโกดอน” ร่วม "ตามหาหัวใจท่ีปลายอุโมงค"์  น าทุกท่านนัง่เรือคา
ยดั ล าละ 2 ท่านพร้อมเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินคอยดูแลท่านตลอดการเดินทางในถ ้าแห่งน้ี (ระยะเวลาในการนัง่เรือ
เขา้ชมภายในถ ้าใชเ้วลาประมาณ 2.30-3.00 ชัว่โมง) น าท่านชม ความสวยงามของ “ถ ้าเลสเตโกดอน” แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีความงดงามและยาวท่ีสุดในประเทศไทยกว่า 4 กิโลเมตร ลกัษณะถ ้ าเป็นอุโมงใหญ่ทอดยาวมี 



สายน ้ าลดัเลาะไปตามโพรงหลืบ ท่ีส าคญั คือ มีการพบฟอสซิลของชา้งสเตโกดอนในถ ้าแห่งน้ี ปลายถ ้ าพบ
ความประทบัใจส่งทา้ยชมหวัใจท่ีปลายอุโมงคอี์กดว้ย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : SeeSea Resort หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)   ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาตเิกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลเีป๊ะ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา 
09.00 น. น าท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(สปีดโบ๊ท ใช้

เวลาเดินทาง 90 นาที ) เพื่อเดินทางสู่
เกาะตะรุเตา เพ ลิดเพ ลินกับความ
งดงามของหมู่เกาะนอ้ยใหญ่และทะเล 
สีคราม ฝูงปลาหลายสายพนัธ์ุแหวก
วายไปมา น าท่านเท่ียวชม “เกาะตะรุ
เตา”  เป็นค าท่ีเพี้ ยนมาจากคาว่า “ตะ
โละ เตรา” ในภาษามาลายูแปลว่า มี
อ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติท่ี
อยูใ่นทะเลอนัดามนับริเวณช่องแคบ มะ
ละกา มหาสมุทรอินเดีย ตะรุเตาเป็น
อุทยานแห่ งชาติท างทะ เล  (Tarutao 
National Marine Park) แ ห่ งแ รก ขอ ง
เมื อ ง ไ ท ย ท่ี มี ช่ื อ เสี ย ง ท า ง ด้ า น
ประวติัศาสตร์และความสวยงามของ
ธรรมชาติอีกทั้งยงัไดรั้บการยกยองจาก



องคก์ารยูเนสโก่ ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) น าท่านชมความ
งดงามของ ชายหาดพนัเตมะละกา  นมสัการเจา้พ่อตะรุเตา  “เกาะไข่” ใหท้่านได ้ถ่ายรูป กบัปติมากรรมทาง
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั ให้ทุกท่านได้พกัผ่อนตาม

อธัยาศยัไปกบัสายลมและแสงแดดบนชายหาดท่ีมีแต่ทรายขาวเนียนบริสุทธ์ิ ราวกบัสรวงสวรรคบ์นดิน 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

อิสระให้ทุกท่านไดช้้อปป้ิงและเท่ียวชมถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ สัมผสับรรยากาศแสงสีกบัร้านสุดชิล
ตลอดแนวชายหาดบนัดาหยา อิสระตามอธัยาศยั 

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  หลเีป๊ะ -  ร่องน า้จาบัง – เกาะหินงาม – เกาะอาดงั – เกาะราว ี- เกาะยาง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท (Speed Boatแบบเหมาล า)สัมผสักบัความต่ืนเตน้และความประทบัใจกบั

การด าน ้ าดูปะการังแบบจุใจ 
เกาะหินงามแหล่งด าน ้ าดู
ปะการังสวยท่ีสุดในทะเล
สตูลมีทั้งหญา้ปะการังชายฝ่ัง
และแวะใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั
หินสีด านิลท่ีบนเกาะหินงาม
อีกด้วยหลังจากนั้ นน าท่าน
ช ม ป ะ ก า รั ง เจ็ ด สี แ ล ะ
ธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัดา
มนัอนัสวยงาม ณ ร่องหินจา
บงั พาทุกท่านไปลอยตวัดูฝงูปลานานาชนิดเช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ อีกหน่ึงเกาะประทบัใจ เกาะยาง แหล่งด า
น ้าต้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะท่ีมีรังหวัผกักาดและปะการังสีสวยอีกมากมาย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินแบบปิกนิค(บุฟเฟ่ต)์ 



บ่าย ใหเ้วลาท่านท่ีหาดทรายขาว + เกาะราว ีอิสระเล่นน ้ าหนา้หาดก่อนเขา้ท่ีพกั น าท่านสู่เกาะอาดงัถ่ายภาพความ
ประทบัใจและด าน ้ าดูปะการังท่ีจุดด าน ้ าต้ืนของอ่าวสอง เกาะอาดงั เกาะท่ีมีความสวยงามของธรรมชาติ ให้
ท่านได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ สายลม แสงแดด และ ผืนทราย อิสระท่านใช้เวลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่ห้า(5)  เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเทยีบเรือ ปากบาลา – มัสยดิกลาง 
                               เกาะยอ - วดัพระนอนแหลมพ้อ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบด๊ 
11.00 น. น าท่านข้ึนฝ่ังท่ีท่าเรือปากปารา รับสัมภาระ ข้ึนรถเพื่อน าท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่ านชม  “มัสยิดกลางประจ า

จงัหวดัสงขลา” หรือช่ือเต็ม “มสัยิด
กลางดิยนุ์ลอิสลาม” เป็นศาสนสถาน
ซ่ึงเป็นท่ี รู้จักกันดีในหมู่ ช่างภาพ 
ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวย
สง่า มีสระน ้ าด้านหน้าทอดตัวยาว
กว่า 200 เมตร ท าให้มัสยิดแห่งน้ีดู
ละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาล ท่ี
อินเดีย โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์
ตกท่ีน่ีจะงดงามตระการตามากเป็น 



พิเศษ จึงไม่ตอ้งแปลกใจว่า ท่ีน่ีจะเป็นท่ีนิยมของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“เกาะยอ” เป็นเกาะหน่ึงท่ีตั้ งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนท่ีมีความ
เขม้แข็ง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และ
เป็นห น่ึงในแหล่งท่องเท่ี ยวท่ี มี
ช่ือเสียงของสงขลา สภาพทัว่ไปบน
เกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูง
นกั มีท่ีราบเชิงเขาติดทะเล และมีท่ี
ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ 
โดยไฮไลตบ์นเกาะยอ เรียนรู้การท า
สวนผลไมแ้บบสุมรุม หรือสวนสม
รม ท่ีเป็นการปลูกผลไมห้ลากหลาย
ชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไมจ้ะผลดักนัให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน 
และผลไมท่ี้มีช่ือของเกาะยอ  น าท่านท่องไปในเส้นทางสายวฒันธรรมบนเกาะยอ ซ่ึงเป็นความพยายามของ
ชุมชนท่ีร่วมกนัอนุรักษ์วฒันธรรมท่ีดีงามให้ด ารงอยูสื่บไป น าท่านชม “วดัพระนอนแหลมพอ้”  หรือ “วดั
แหลมพอ้” เป็นวดัเก่าแก่กวา่  ๒๐๐ ปี คร้ังหน่ึงในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลา้เจา้อยูท่รงประพาสทาง
น ้ าข้ึนท่ีท่าเรือหน้าวดัอีกทั้งมีประติมากรรมท่ีเก่าแก่ท่ีกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานและมี
พระพุทธรูปปางปรินิพพานองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อิสระใหท้่านเก็บภาพความงดงามตามอธัยาศยั 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
19.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
20.55 ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิดว้ยสายการบินไทยสไมลเ์ท่ียวบินท่ี WE268 
22.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจ าการเดินทางโดยสวสัดิภาพ  
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 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 

10-14 มี.ค. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 9,000 

17-21 มี.ค. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 9,000 

24-28 มี.ค. 64 23,990 23,990 23,790 23,490 9,000 

31มี.ค.-04 เม.ย. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 9,000 

02-06 เม.ย. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 9,000 

03-07 เม.ย. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 9,000 

06-08 เม.ย. 64 26,990 26,990 26,790 26,490 9,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6-9 ท่าน 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2.  ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมท่ีพกั 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ น าเท่ียวหมู่เกาะตะรุเตา พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 700 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 
 



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 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 8,000 บาท หาก

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

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง 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 หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 



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