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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานตรงั 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไม่รวมสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานตรงั - ถ า้เลเขากอบ - วงัเทพทาโร - สถานรีถไฟตรงั 

– เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยูน,สตรทีอารท์เมอืงตรงั,ย่านตกึเกา่เมอืงตรงั) 

พกัเมอืงตรงั     อาหารเทีย่ง/เย็น  

2 ทา่เรอืปากเมง - ทวัรด์ าน า้ดปูะการงัทะเลตรงั - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชอืก 

พกัเมอืงตรงั    อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วนอุทยานน า้พุรอ้นกนัตงั–สถานรีถไฟกนัตงั สดุปลายทางอันดามัน – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ –  

รา้นของฝาก - ท่าอากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง           อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

7-9 มนีาคม 64 7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 24 

14-16 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

18-20 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

25-27 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

28-30 มนีาคม 64 7,888 1,500 24 

4-6 เมษายน 64 8,888 1,500 24 

11-13 เมษายน 64 8,888 1,500 24 

13-15 เมษายน 64 11,888 1,500 24 

25-27 เมษายน 64 7,888 1,500 24 

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3241   DMK-TST  07.50-09.25 

Return      :  FD3246   TST-DMK 19.15-20.45 

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร)์ คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานตรงั - ถ า้เลเขากอบ - วงัเทพทาโร - สถานรีถไฟตรงั – 

                   เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยนู,สตรทีอารท์เมอืงตรัง,ย่านตกึเกา่เมอืงตรัง) อาหารเทีย่ง/ เย็น  
 

05.30 น.  พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

 สะดวก 
 

07.50 น. มุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศยานตรงั โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3241 
 

09.25 น. ถงึ ท่าอากาศยานตรงั รับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านขึน้รถตู ้

ปรับอากาศ เดนิทางสู ่ถ า้เลเขากอบ (Unseen Thailand)  น าทา่นลงเรอื พบความมหัศจรรย ์การผจญ

ภัยเล็กๆ ในถ ้าเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ ้าบนแผ่นดนิ  ช่วงเวลาที่น่า

ตืน่เตน้และหวาดเสยีวทีสุ่ดของการท่องถ ้าเลเขากอบคอืตอนที่ตอ้งนอนราบขนานไปกับล าเรือเพื่อลอด

ผ่านสว่นที่มีเพดานต ่าทีสุ่ดของถ ้าทีเ่รยีกกันว่า "ถ ้าลอด"  จนถงึกับมผีูเ้ปรยีบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได ้

ลอดผ่านทอ้งมังกร ถ ้าเลเขากอบเป็นถ ้าที่มีสายน ้าไหลผ่านและไหลลอ้มรอบภูเขาอันเป็นที่ตัง้ของถ ้า 

การเดนิทางเขา้ไปชมภายในนัน้จะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการน่ังเรอืในบางจุดแลว้จงึคอ่นเดนิส ารวจถ ้าตา่ง ๆ อัน

ไดแ้ก่ ถ ้าเจา้สาว ถ ้ารากไทร ถ ้าคนธรรพ์ เป็นตน้ โดยมีระยะทางส ารวจถ ้าทัง้หมดประมาณ 4 กโิลเมตร 

จากนัน้เดนิทางสู ่วงัเทพทาโร มีเนื้อที ่20 ไร่ กอ่ตัง้โดยนายจรูญ แกว้ละเอยีด “เทพทาโร” เป็นตน้ไม ้

ขนาดใหญ่ ภาคใตเ้รียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม” เป็นไมม้งคลสามารถน ามาใชท้ าประโยชน์ไดห้ลาย

สว่น เช่น ใบ เปลอืก ราก มกีลิน่หอมคลา้ยการบรู ใชป้รุงอาหารและท ายา ภายในมีการตกแต่งสถานที่

โดยการน าไมเ้ทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร น าท่านชมมงักรไม้เทพทาโร ใหญ่ที่สุดในโลก 

นอกจากนี้มฐีานเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เชน่ การท าธูปหอมเทพทาโรและจ าหน่าย

ของที่ระลกึ ผลติภัณฑ์Otopจากไมเ้ทพทาโร อสิระถ่ายภาพหรือซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย น าท่านแวะ

ถ่ายรูปเช็คอนิที ่สถานรีถไฟตรงั สถานีรถไฟเกา่แก่สายใต ้ฝ่ังอันดามัน ทีห่นา้สถานีรถไฟจะมตีุ๊กตุ๊กหัว

กบ คอยจอดรับผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมากับรถไฟ ซึง่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ในจังหวัดตรังดว้ย 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 แวะถ่ายรูปกับ วงเวยีนน า้พุปลาพะยูนตรงั เป็นวงเวยีนน ้าพุขนาดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้เป็นเรือ่งราว

ของวรรณคดไีทย โดยชัน้บนสดุเป็นรูปพรานบุญจับกนิรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห ์ชัน้รองลงมาเป็นรูป

นางเงือกจากเรือ่งพระอภัยมณี ถัดลงมาอกีก็เป็นมา้นลิมังกรจากเรือ่งพระอภัยมณีและชัน้ลา่งเป็นรูปปลา

พะยูน ซึง่เป็นสัตวอ์นุรักษ์ประจ าจังหวัดตรัง เดนิทางสู่ สตรทีอารต์เมอืงตรงั ทีม่ีการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ศลิปะขึน้อย่างสวยงาม โดยไดม้ีการวาดรูป 3 มติ ิเพื่อใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าถ่ายรูปกัน ซึง่เเต่ละรูปก็จะ

สะทอ้นความเป็นจังหวัดตรัง โดยจะมีทั้งหมด 4 จุด คือ ตน้ศรตีรงั, ถ า้มรกต,ตน้ยางพารา และ 

พะยูน น าท่านเดนิถ่ายรูปที่ ยา่นตกึเก่าเมอืงตรงั ชมสถาปัตยกรรมแบบชโิน-โปรตุกสี และแบบ

จนีโบราณ สดุคลาสสคิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)

ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 
3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 

วนัทีส่อง         ทา่เรอืปากเมง - ทวัรด์ าน า้ดูปะการงัทะเลตรงั - ถ า้มรกต - เกาะกระดาน- เกาะเชอืก


 อาหารเชา้/เทีย่ง/ เย็น  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่ทา่เรอืปากเมง น าท่านลงเรอืสูท่อ้งทะเลตรัง มุ่งหนา้สู ่ถ า้มรกต (Unseen in Thailand) 

 ตัง้อยู่บนเกาะมุกด ์อุทยานแห่งชาตหิาดเจา้ไหม สามารถเขา้ไดใ้นช่วงน ้าทะเลลงเท่านัน้ บรเิวณปาก

ทางเขา้ถ ้ามีแสงจากภายนอกสะทอ้นกับน ้าภายในถ ้าท าใหเ้ห็นน ้าเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและ

สวยงามเป็นอย่างยิง่ เมื่อพน้ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา

สงูชัน ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลักษณะเหมอืนปลอ่งภเูขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว ้

 มุ่งหนา้สู่ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรัง ดว้ยเหตุนี้เองจึงถูกเลอืกใหเ้ป็น

สถานที่จัดงานววิาห์ใตส้มุทรของจังหวัดตรัง หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดเหมือนแป้ง น ้าทะเลใสสี

สวย ชายหาดดา้นหนา้ที่ตัง้ของหน่วยพทัิกษ์ฯ มีแนวปะการังน ้าตืน้ที่ทอดตัวเป็นแนวยาว เชน่ ปะการัง

สมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนามแดงและปลากหลากชนิด และที่หนา้หาดยังเป็นที่ชมพระ

อาทติยข์ึน้ที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นเกาะมุก เกาะแหวน เกาะเชอืก เกาะมา้ เรียงไปจนถงึเกาะไห 

จากหาดนี้มีเสน้ทางเดนิเทา้ไปชมยังหาดอื่นๆ ของเกาะได ้เช่น หาดอ่าวช่องลมอยู่ห่างจากที่ท าการ
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หน่วยฯ ประมาณ 800 เมตร ใหท่้านอสิระเพลดิเพลนิกับหาดทรายขาว น ้าทะเลใส พรอ้มด าน ้าดปูะการัง

อันสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย มุ่งหนา้สู่ เกาะเชอืก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ห่างจากท่าเรอืปากเมงประมาณ 12 กโิลเมตรเป็น

เกาะหนิเล็กๆ ไรห้าดอยู่ไม่ไกลกับเกาะมา้ หากมองผวิเผนิจะดเูหมอืนกองหนิขนาดใหญ่โผลพ่น้น ้าขึน้มา

เท่านัน้ จุดเด่นของ 2 เกาะนี้อยู่ที่จุดด าน ้าตืน้ที่สมบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน ้าเชีย่ว 

จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอยชว่งพยุงตัวเวลาด าน ้า จงึเป็นทีม่าของเกาะเชอืก ปะการังหลากสทีีป่กตแิลว้จะพบแต่

ใจน ้าลกึ สามารถพบเห็นไดท้ีร่ะดับน ้าไม่ลกึนัก ทีเ่ก  าะเชอืกนี้เท่านัน้ ใกล ้ๆ กับเกาะเชอืกยังมเีกาะแหวน 

ซึง่ลว้นเป็นเกาะหินไรห้าดที่นับไดว้่าเป็นสวรรค์ของนักด าน ้าโดยแทจ้ริง ใหท่้านชมโลกใตท้ะเลที่

สวยงาม ชมดอกไมท้ะเล ปะการังเขากวาง ปะการังออ่น และหมู่ปลาหลากสทีี่สวยเหมือนในภาพถ่ายได ้

เชน่กัน เนื่องจากเป็นเกาะหนิไม่มหีาด บนเกาะจงึไม่มสีิง่อ านวยความสะดวกใดๆ เรอืท่องเทีย่วจะผูกทุ่น

ลอยล า แลว้ใหนั้กท่องเที่ยวลงไปด าน ้าเท่านัน้ อสิระใหท่้านสนุกสนานกับการด าน ้าดูปะการัง พรอ้มฝูง

ปลานอ้ยใหญ่ทีม่าลอ้มรอบตัวท่าน ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืปากเมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกต่างกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ขึน้อยู่กบัสภาพของ

อากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
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17.30 น. ถงึทา่เรอืปากเมง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 


ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 
3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่าม         วนอุทยานน า้พุรอ้นกนัตงั – สถานรีถไฟกนัตงั สุดปลายทางอนัดามนั – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ – 

                      รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง         อาหารเชา้/เทีย่ง/ -- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู่ วนอุทยานบอ่น า้รอ้นกนัตงั (บ่อน ้ารอ้นควนแคง) ม ีจ านวน 3 บ่อ อุณหภูมขิองน ้าประมาณ 

70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามล าดับ เป็นที่นยิมมาแช่เทา้และอาบน ้ารอ้นเพื่อสขุภาพ ณ ที่แหง่นี้ 

โดยมหีอ้งอาบน ้า หอ้งแชน่ ้ารอ้นใหบ้รกิารเพือ่ความเป็นสว่นตัว จ านวน 9 หอ้ง บอ่แชเ่ทา้รวม 1 บอ่ และ

บอ่อาบน ้ารวมอกี 1 บอ่ อสิระใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่สถานรีถไฟกนัตงั สถานีรถไฟสุด

วนิเทจ เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต ้ฝ่ังทะเล อันดามัน เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อ

วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใชเ้ป็นที่รับส่งสินคา้กับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย 

อนิโดนีเซยี มรีางรถไฟตอ่ไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถงึท่าเทยีบเรอืกันตัง ซึง่เป็นท่าเรอืเกา่แก่

ตัง้แตโ่บราณ ปัจจุบันทางรถไฟสว่นนี้ถูกชาวบา้นรุกล ้าที ่และไม่มรีางรถไฟสว่นนี้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 น าท่านมาสมัผสัแหล่งเรยีนรูว้ถิธีรรมชาตริมิฝั่งแม่น า้ตรงัที ่ชุมชนบา้นย่านซือ่ หรอื ชุมชนปาก

กัดตนีถบี เป็นชมุชนรมิแม่น ้าตรัง ชุมชนป่าจากทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดตรัง อกีทัง้เป็นแหลง่เรียนรูง้านฝีมือ

จากตน้จาก เช่น การสานตะกรา้ การสานกระเชา้ การท าหมาตักน ้า (ภาชนะทรงครึ่งวงกลม ใชเ้ป็น

ภาชนะใสน่ ้าและขนมหวาน) เป็นภูมปัิญญาชาวบา้นที่สรา้งรายไดใ้หชุ้มชน  สมควรแก่เวลาน าท่านแวะ

ซือ้ของฝากเมอืงตรงั อาท ิเคก้ขุกมิง่,ขนมเป๊ียะ,ขนมจีบไสสั้งขยา เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรงั เพือ่เดนิทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3246 
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20.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************* 


หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณตีอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


