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บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ360 BKK(สวุรรณภมิู) – HDY(หาดใหญ่) 09.25 – 10.50 
VZ329 HDY(หาดใหญ่) – BKK(สวุรรณภมิู) 20.55 – 22.35 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ถ า้เลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย – หอนาฬิกาตรงั - 
วงเวียนพะยนู – วิหารคริสตจกัรตรงั                                                                                                    (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                       

07.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) โดย
มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบ
ผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

09.25    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET) เทีย่วบนิ
ที ่VZ360 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

10.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
11.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
  หลงัจากรบัประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัตรงั ใหทุ้กท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

จากนัน้ น าท่านชม ถ า้เลเขากอบ ตัง้อยู่ใน ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิีส่วยงดงาม ภายในจะมถี ้าทีม่หีนิงอกหนิยอ้ย ระยะทางกว่า 4 กโิลเมตร ในถ ้าจะมทีางน ้าใต้ดนิไหลผ่าน 
ตอ้งใชเ้รอืล่องลอดตามล าน ้าเขา้ไปขา้งใน เพื่อไปชมหนิงอกหนิยอ้ย 



 
จากนัน้พาทุกท่านไปสกัการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย หรือชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเย่ีย” จ.ตรงั มอีายุกว่า
รอ้ยปี เรยีกไดว้่าเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวตรงั ศาลเจา้ท่ามกงเยีย่ มพีืน้ทีก่วา้งขวาง มสีระน ้าแลดรูม่รื่น ตวัศาลเจา้
เป็นอาคารชัน้เดยีว เบือ้งหน้าอาคารมแีท่นบูชาฟ้าดนิ พระถี่ก๋งหรอืเทยีนสนิ หน้าประตูจารกึพระนาม พระท่ามกง
เยีย่ พรอ้มกลอนคู่ค ากวางตุ้ง ซนิเหล่งอิน๋ฮกั เสงเซ่าโหม่วเกงิ จติวญิญาณของเซยีนอมตะใหย้ิง่ใหญ่และปรากฏชดั 
ความศกัดิส์ทิธิใ์หย้ ัง่ยนืไมม่ขีอบเขต 
จากนัน้เดนิทางสู่ หอนาฬิกาตรงั (Trang Clock Tower) แลนด์มาร์คส าคญัอีกแห่งของจงัหวดัตรงัที่จะส่องสว่าง
สดใสในยามค ่าคนื คอื “หอนาฬิกา” หอสูงที่ตัง้อยู่ใจกลางวงเวยีน คอยบอกเวลาให้กบัคนตรงั และเป็นสถานที่จดั
งานในเทศกาลส าคญัต่างๆ ชม วงเวียนน ้าพปุลาพะยูน ตัง้อยู่ทีถ่นนพทัลุงบรเิวณทางขึน้จวนผูว้่าฯ เป็นวงเวียน
น ้าพุขนาดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแต่ละชัน้เป็นเรื่องราวของวรรณคดไีทย โดยชัน้บนสุดเป็นรูปพรานบุญจบักนิรจีากเรื่อง
พระสุธนมโนราห ์ชัน้รองลงมาเป็นรปูนางเงอืกจากเรือ่งพระอภยัมณ ีถดัลงมาอกีกเ็ป็นมา้นิลมงักรจากเรือ่งพระอภยั
มณแีละชัน้ล่างเป็นรปูปลาพะยนู ซึง่เป็นสตัวอ์นุรกัษ์ประจ าจงัหวดัตรงั 



 
เดนิทางไปยงั โบสถค์ริสตจกัรตรงั ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงบนถนนหว้ยยอด ใกลก้บัโรงแรมธรรมรนิทร ์ธนา ตาม
ประวตัเิมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2458 มพีธิถีวายอาคารโบสถถ์าวรของครสิตจกัรตรงั ดงัอกัษรจารกึไวเ้หนือบนัได
ทางเขา้ว่า "วหิารครสิตศาสนา” 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ หมยู่างเมืองตรงั  
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมเมซอง เดอ เชียร ์หรือเทียบเท่า 

DAY 2  ท่าเรือปาเมง - เกาะมกุ - ถ า้มรกต – เกาะเชือก                                                                                      (B/L/-)         

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางไปยงัท่าเรอืปากเมง ลงเรอืสู่ เกาะมุก ชมความงามของ ถ า้มรกต หนึ่งใน UNSEEN  THAILAND  
อญัมณเีมด็งามของทอ้งทะเลอนัดามนั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรือ 

หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มชีื่อเสยีงโดยเฉพาะ
การจดังานววิาหใ์ตส้มทุร เป็นเกาะทีม่คีวามกวา้งมาก มชีายหาดทีม่ทีรายขาวละเอยีด หาดกวา้งใหญ่สวยงามน่าเล่น



น ้า น ้าทะเลใสจนมองเหน็ แนวปะการงั น ้าตื้น ตลอดจนฝงูปลาหลากหลายพนัธุ์ ทุกวนัจะมนีักท่องเทีย่วมาแวะจอด
เรอืเล่นน ้า อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็นจ านวนมาก   

 
น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถอืเป็นจุดด าน ้าชมปะการงั ที่สวยที่สุดของ
ทะเลตรงัสามารถ ชม ปะการงัอ่อนมทีัง้สแีดง สสีม้ สมี่วง สเีหลอืง สชีมพู และอกีมากมาย สมัผสั ดาวขนนก เกาะ
เชอืกเป็นเกาะเลก็ๆ ทัง้ 3 เกาะ อยู่ในวงล้อม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสมัปทานรังนกทัง้สามเกาะ 
ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กโิลเมตร มลีกัษณะ เป็นโขดหนิ แหละหน้าผาหนิสงูชนั ไมม่ชีายหาด 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอื  

(โปรแกรมการท่องเที่ยวทะเล อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดับน ้าทะเล เพ่ือความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการลอยตัวเข้าชมถ า้มรกตและด าน ้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
ค่าใช้จ่ายทุกกรณ)ี 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมเมซอง เดอ เชียร ์หรือเทียบเท่า 
DAY 3 สะพานติณสูลานนท ์- วดัแหลมพ้อ - หาดสิมิหลา - เขาตงักวน - ย่านเมืองเก่าสงขลา – ท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                    (B/L/-)                                           

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรตีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสรา้งขึน้ในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ 
ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีเพื่อรองรบัการคมนาคมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝัง่บ้านน ้ากระ
จาย อ.เมอืงสงขลาและบา้นเขาเขยีวสู่ เกาะยอ  



 
น าท่านกราบนมสัการพระนอน วดัแหลมพ้อ  หรอืวดัพระนอนวดัแหลม ตัง้อยู่ที่บ้านสวนทุเรยีน ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา รมิทะเลสาบสงขลา เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และส าคญัวดัหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของ
จงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพานที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย พระบาทมลีวดลายภาพศลิปะ ทัง้นี้เนื่องดว้ยทีต่ ัง้วดัอยู่ใกลถ้นนเชงิสะพานตณิสลูานนทฝั์ง่เกาะยอ จงึ
ท าใหเ้ป็นสิง่ทีส่ะดุดตาของผูท้ีข่บัรถผ่านไปมา 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
เชค็อนิ @หาดสมิหลา ชมววิทวิทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดนิทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสขีาวละเอียด
นวลตาขนานไปกบัทวิสนทีป่ลูกเรยีงรายเรยีบชายหาด ถ่ายรปูคู่สญัลกัษณ์ของหาดสมหิลา รปูปัน้นางเงือกสีทอง 
จดุทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายรปูมากทีสุ่ด 

 



น าท่านสู่ เขาตงักวน เนินเขาสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเหน็ทวิทศัน์
ของเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นทีป่ระดษิฐานเจดยีพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงจงัหวดัสงขลา ชม ย่าน

เมืองเก่าสงขลา จดุแลนดม์ารค์และจดุถ่ายรปูสุตฮติของเมอืงสงขลา อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูเกบ็ภาพความประทบัใจ
ไมว่่าจะเป็นตกึโบราณสถาปัตยกรรมจนีผสมผสานชโินโปรตุกสี ก าแพงสตรทีอารต์ 
น าท่านแวะซือ้ของฝาก ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิค้า ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
20.55    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ (THAI VIET JET)เทีย่วบนิที ่VZ329 ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

22.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
26 – 28 เมษายน 2564 8,999 2,000 
28 – 30 เมษายน 2564 8,999 2,000 
05 – 07 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
10 – 12 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
20 – 22 พฤษภาคม 2564 9,999 2,000 
23 – 25 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 



 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 
 
 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ า

ในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
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