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วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิตรงั-บอ่น า้รอ้น-

ถ า้เลเขากอบ-สถานรีถไฟกนัตงั-ถนนคนเดนิ -  - 
โรงแรมทีพ่กัในตรงั 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 ถ า้มรกต-เกาะเชอืก-เกาะมา้-เกาะกระดาน    
 

โรงแรมทีพ่กัในตรงั 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ศาลเจา้ทา่มกง๋เยีย่-หอนาฬกิา-วงเวยีนน า้ปลา
พะยนู-Street Art-รา้นของฝาก-สนามบนิ
ตรงั-สนามบนิดอนเมอืง 

  -  



PTL43-SL ทวัรไ์ทย ไมง่อ้รฐั ตรัง-ถ ้ำมรกต-ทะเลตรัง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิตรงั-บ่อน า้รอ้น-ถ า้เลเขากอบ-สถานรีถไฟ
กนัตงั-ถนนคนเดนิ 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง เคำน์เตอร์สำยกำรบนิ THAI LION AIR  พบเจำ้หนำ้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก      

07.00 น. ออกเดนิทำงสูส่นามบนิตรงั โดยสำยกำรบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL824 

08.25 น. ถงึ สนามบนิตรงั จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ถ า้เล เขากอบ น ำทำ่นลงเรอืทอ้งแบนเทีย่วชมควำมมหัศจรรย์
ของถ ้ำ อำทเิชน่ ถ ้ำคนธรรพ ์ถ ้ำรำกไทร ถ ้ำหนิตำหนิยำย ถ ้ำทอ้งพระโรง เพลดิเพลดิกบกำรลอด
ถ ้ำทีม่คีวำมยำวถงึ 800 เมตร ซึง่เป็นถ ้ำทีย่ำวทีสุ่ดในประเทศไทย (ถ ้ำน้ีจะแตกต่ำงจำกถ ้ำอืน่คอื 
จะตอ้งน่ังเรอืทอ้งแบนเขำ้ชมX 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สถานรีถไฟกนัตงั เป็นอำคำรไมช้ัน้เดยีวทรงปั้นหยำ ทำสเีหลอืงมัสตำรด์สลับ

น ้ำตำล อันเป็นคู่สหีลักทีคุ่น้ตำของอำคำรรถไฟ ทั่วไป ตัวอำคำรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนตัว

อำคำรและชำนชำลำ ดำ้นหนำ้ของอำคำรมมีุข ยืน่ มกีำรตกแต่งประดับมุมเสำดว้ย ลวดลำย ไมฉ้ลุ

คงเอกลักษณ์เดมิตัง้แตส่มัยรัชกำลที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ถนนคนเดนิตรงั เป็นแหล่งชอปป้ิงอกีทีห่นึง่ทีน่่ำสนใจของจังหวัดตรัง ซึง่ทำงกำรท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทยของจังหวัดตรัง จัดใหม้ีถนนคนเดนิหนำ้สถำนีรถไฟ จ.ตรัง ใชช้ือ่น่ำรักๆว่ำ “Chan 
Chala Night Market” เป็นระยะเวลำกว่ำ 3 ปีมำแลว้ ตัง้แต่วันที่ 15 ธันวำคม 2552 เป็นตน้มำ 
ลักษณะคลำ้ยตลำดนัดขนำดเล็ก เริม่โดยกำรวำงขำยตอนเย็นๆไปจนถงึดกึ ชว่งเวลำทีค่นมำเดนิ
เคกึคักสดุจะเป็นชว่ง 18.00-19.00 น. กลุ่มคนทีม่ำเดนิมทีัง้คนทอ้งถิน่ นักท่องเทีย่วทัง้ชำวไทย
และชำวตำ่งชำต ิ

พกัที ่โรงแรมทีพ่กัในตรงั หรอืเทยีบเทา่ (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบ
นัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
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วนัที ่2 ถ า้มรกต-เกาะเชอืก-เกาะมา้-เกาะกระดาน 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

น ำทำ่นเดนิทำง ณ ทา่เรอืหาดปากเมง ท ำกำรเช็คอนิ (คำ่เรอืรวมในรำยกำรทัวรแ์ลว้) 

ออกจำกทำ่เรอืเดนิทำงสู ่ถ า้มรกต โดยเรอื ชมควำมมหัศจรรยข์องธรรมชำตภิำยในถ ้ำ มทีรำยขำว

ทีส่ะอำด น ้ำใสสำมำรถมองเห็นภำยในถ ้ำ และในน ้ำเมือ่แสงแดดกระทบพื้นน ้ำภำยในถ ้ำ จะเห็น

แสง,สเีขยีวมรกต สนุกสนำนกบักำรลอยตัวเขำ้ชมภำยในถ ้ำ ระยะทำง 80 เมตร ปำกทำงเขำ้ถ ้ำแสง

จำกภำยนอก 

 

 

 

 

 

จำกนัน้เดนิทำงสู่ เกาะเชอืก และเกาะมา้  ทัง้สองเกำะนี้ถอืเปนจุดด ำน ้ำชมปะกำรัง ทีส่วยทีส่ดุ

ของทะเลตรังสำมำรถชมปะกำรังอ่อนมีทัง้สีแดง สีสม้ สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมำกมำย 

สัมผัส ดำวขนนก จุดเด่นของ 2 เกำะนี้อยู่ทีจุ่ดด ำน ้ำตืน้ทีส่มบูรณ์และสวยงำม ระหว่ำง 2 เกำะนี้มี

กระแสน ้ำเชีย่ว จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอยชว่งพยุงตัวเวลำด ำน ้ำ จงึเป็นทีม่ำ ของเกำะเชอืก สว่นเกำะมำ้ 

รปูรำ่งของเกำะคลำ้ยกบัหัวมำ้กลำงทะเล 

 ออกเดนิทำงจำกเกำะมำ้ มุง่หนำ้สูเ่กำะกระดำน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื (3) 

 น ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยัง เกาะกระดาน เดนิทำงถงึ 

เกาะกระดาน เป็นเกำะทีม่ชีำยหำดสวยทีส่ดุในทะเล

ตรัง น ้ำทะเลเขียวใส มีแนวชำยหำดเกือบรอบเกำะ

เหมำะกบักำรเลน่น ้ำ   

น ำทำ่นลอ่งเรอืกลับสูท่ำ่เทยีบเรอืโดยสวัสดภิำพ  

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและน า้ข ึน้น า้ลง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

พกัที ่โรงแรมทีพ่กัในตรงั หรอืเทยีบเทา่  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
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วนัที ่3 ศาลเจา้ทา่มก๋งเยีย่-วงเวยีนหอนาฬกิา-วงเวยีนน า้พุปลาพะยูน-Street Art-
รา้นของฝาก-สนามบนิตรงั-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ทา่มกงเยีย่ ชำวบำ้นเรยีกวำ่ “โรงพระทำ่มกงเยีย่” นับเป็นศนูยร์วมจติใจ

ของชำวตรัง นับตัง้แต่แรกเกดิจำกครรภม์ำรดำเมือ่อำยุครบ

เดอืนบดิำมำรดำจะพำมำไหวเ้พือ่ขอใหพ้ระทำ่มกงเยีย่รับไว ้

เป็นบุตร โดยกำรบอกวันเดอืนปีเกดิใหเ้จำ้หนำ้ทีศ่ำลเลอืก

ชือ่ใหต้ำมสมควรแลว้จงึเสีย่งโปยถำมพระ โดยมำกบตุรของ

ท่ำนทุกคนจะมชีือ่กลำงเดยีวกันว่ำ ท่ำม ไม่ว่ำชำวบำ้นจะมี

ทุกข์โศกโรคภัย  วำรดิถี  งำนเทศกำล หรือประสบ

ควำมส ำเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลำนมำกรำบไหวส้ักกำรบูชำ

เสมอกล่ำวว่ำเซยีมซขีองท่ำนแม่นย ำผูค้นมักนิยมบนท่ำน

ดว้ยหมูย่ำงทัง้ตัวหรอืย่อมลงมำตำมก ำลังศรัทธำและทุนทรัพย ์หรอืควำมเกีย่วขอ้ง ควำมส ำเร็จใน

กจิกำรนัน้ๆ โดยเฉพำะในวันหยุดหรอืเทศกำลส ำคัญ ลูกหลำนจะพรอ้มใจกันมำสักกำระบูชำท่ำน

อยำ่งเนืองแน่น  

วงเวยีนหอนาฬกิา ตัง้อยู่ใกล ้ๆ  กับที่ว่ำกำรอ ำเภอเมือง

ตรังไม่ไกลจำกวงเวียนน ้ำพุพะยูน รูปทรงสง่ำตัง้เด่นเป็น

เอกลักษณ์ บรเิวณสีแ่ยกหอนำฬกิำ เดมิทนัีน้เป็นทีต่ัง้หอ

กระจำยข่ำวของเทศบำลเมืองตรั ง  ถ่ ำยทอดข่ำว

วิทยุกระจำยเสียงเป็นประจ ำทัง้ตอนเชำ้และตอนเย็นมี

โครงสรำ้ง  เป็นไมช้ำวบำ้นในสมัยกอ่นจะเรยีกหอกระจำย

ข่ำวกันว่ำ “หอแหลงได”้ และในปี พ.ศ. 2504 เทศบำลเมอืงตรังไดส้รำ้งหอนำฬกิำขึน้มำแทน มี

ควำมสงู 15 เมตร เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 6 เมตร  

วงเวยีนน า้พุปลาพะยูน ตัง้อยู่ทีถ่นนพัทลุงบรเิวณทำงขึน้

จวนผูว้่ำฯ เป็นวงเวียนน ้ำพุขนำดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแต่ละชัน้

เป็นเรือ่งรำวของวรรณคดไีทย โดยชัน้บนสดุเป็นรปูพรำนบญุ

จับกนิรีจำกเรื่องพระสุธนมโนรำห ์ชัน้รองลงมำเป็นรูปนำง

เงอืกจำกเรือ่งพระอภัยมณี ถัดลงมำอกีก็เป็นมำ้นลิมังกรจำก

เรื่องพระอภัยมณีและชัน้ล่ำงเป็นรูปปลำพะยูน ซึง่เป็นสัตว์

อนุรักษ์ประจ ำจังหวัดตรัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 

  

 Street Art เมอืงตรงั เป็นผลงำนสลิปะชือ่ดังของเมอืงตรังทีส่รำ้งสรรคโ์ดยศลิปิน และถอืเป็นจดุ
เปลีย่นทีเ่พิม่ควำมน่ำสนใจใหก้บัเมอืงตรังมำกขึน้  

 ซื้อของฝำก ณ รา้นของฝากชื่อดงั ที่มีเคก้ขึน้ชื่อที่เป็นของฝำกคู่เมืองตรังอีกเป็นขนมเคก้
คูบ่ำ้นคูเ่มอืง ทีไ่มว่ำ่ใครจะมำก็ตอ้งไดห้ิว้ตดิไมต้ดิมอืกลับไปดว้ยกนัทัง้นัน้ 
สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสู ่สนามบนิตรงั เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสำรและสมัภำระ 

17.00 น. ออกเดนิทำงจำก สนามบนิตรงั กลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่  
SL827 

 
18.25 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ  พกัเดีย่ว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 6,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มถิุนายน 65 6,999 2,000 

07 – 09 มถินุายน 65 6,555 2,000 

11 – 13 มถินุายน 65 7,555 2,000 

12 – 14 มถินุายน 65 6,999 2,000 

13 – 15 มถินุายน 65 6,555 2,000 

15 – 17 มถินุายน 65 6,555 2,000 

 

ส าค ั  กรณุำอำ่นเงือ่นไขแนบทำ้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทำ่นเอง หำกช ำระเงนิแลว้ทำง
บรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ำมำรถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัร  สามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทาง ูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัหรอืตำ่งประเทศ และจะท ำกำรส ำรองตั วเครือ่งบนิ หรอืยำนพำหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทำงมำและกลับ ณ สนำมบนิ สวุรรณภมูทิำงบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยเนือ่งจำกเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำกโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมำกจำกสภำพอำกำศ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง สภำพกำรจรำจร สำยกำรบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตำ่งๆ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึควำมปลอดภยั ควำมเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 
 

ราคาทวัร  ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศก น าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศก น าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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18 – 20 มถินุายน 65 7,555 2,000 

20 – 22 มถินุายน 65 6,555 2,000 

23 – 25 มถินุายน 65 6,999 2,000 

24 – 26 มถินุายน 65 7,555 2,000 

27 – 29 มถินุายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 7,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

20 – 22 กรกฎาคม 65 6,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

04 – 06 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 65 7,555 2,000 

08 – 10 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

16 – 18 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

18 – 20 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 65 7,555 2,000 

24 – 26 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 สงิหาคม 65 6,999 2,000 

01 – 03 กนัยายน 65 6,999 2,000 

07 – 09 กนัยายน 65 6,999 2,000 



PTL43-SL ทวัรไ์ทย ไมง่อ้รฐั ตรัง-ถ ้ำมรกต-ทะเลตรัง 

12 – 14 กนัยายน 65 6,999 5,999 

16 – 18 กนัยายน 65 7,555 6,555 

19 – 21 กนัยายน 65 6,999 5,999 

22 – 24 กนัยายน 65 6,999 5,999 

26 – 28 กนัยายน 65 6,999 5,999 

28 – 30 กนัยายน 65 7,555 6,555 

01 – 03 ตลุาคม 65 8,555 7,555 

03 – 05 ตลุาคม 65 7,555 6,555 

06 – 08 ตลุาคม 65 7,555 6,555 

08 – 10 ตลุาคม 65 8,555 7,555 

18 – 20 ตลุาคม 65 7,555 6,555 

26 – 28 ตลุาคม 65 7,555 6,555 

28 – 30 ตลุาคม 65 8,555 7,555 

29 – 31 ตลุาคม 65 8,555 7,555 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ  ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

• คำ่ตั วเครือ่งบนิโดยสำรไป-กลับ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 10 ก.ก. และน ้ำหนักกระเป๋ำถือขึน้เครื่อง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก. (เงือ่นไขเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) 
• ค่ำโรงแรมทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรำยกำรหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิ มำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสม
เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ กรณีนอน 3 ทำ่น หอ้งนอนจะเป็นกำรเสรมิเตยีงเทำ่นัน้  

• คำ่อำหำร ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่รถตูป้รับอำกำศน ำเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
• คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิประกนัทำ่นละ 1,000,000 บำท 

(เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ **คำ่ประกนัอบุตัเิหตแุละคำ่รักษำพยำบำล คุม้ครองเฉพำะกรณีทีไ่ดร้ับอบุตัเิหตุ
ระหวำ่งกำรเดนิทำง ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตัวของผูเ้ดนิทำง  

 
 



PTL43-SL ทวัรไ์ทย ไมง่อ้รฐั ตรัง-ถ ้ำมรกต-ทะเลตรัง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คำ่น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอันเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของ อบุัตภัิยทำงธรรมชำต ิกำรประทว้ง กำรจลำจล กำรหยดุนัดงำน หรอื

สิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิมคัคเุทศก น าเทีย่ว 500 บาท/ทา่น 

 คำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนือรำยกำร อำท ิคำ่มนิบิำร ์คำ่พำหนะตำ่งๆ 

 คำ่น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก ำหนด 

 คำ่ประกนัภัยธรรมชำต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภำพ 

 คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและอำหำรส ำหรับมสุลมิ 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทำงจะมกีำรก ำหนดผูเ้ดนิทำงขัน้ต ่ำของกำรออกเดนิทำง โดยในทัวรน้ี์ ก ำหนดใหม้ผีูเ้ดนิทำง

ขัน้ต ่ำ 8 ท่ำน หำกมีผูเ้ดนิทำงไม่ถงึที่ก ำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่ค่ำทัวร์ หรือ เลื่อนกำร

เดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง หำกท่ำนมไีฟลท์บนิภำยในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้รำทรำบล่วงหนำ้กอ่น

ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณำสอบถำมยืนยันกำรออกเดนิทำงก่อนจองไฟลบ์นิ

ภำยในประเทศทกุครัง้ 

• หำกกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ 
หำกกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทำงแลว้นัน้ ท่ำนจะไม่สำมำรถเลือ่นกำรเดนิทำงได ้ไม่ว่ำจะเกดิเหตุกำรณ์ใดๆ 

ตอ่ทำ่นก็ตำม อันเนื่องมำจำกกำรคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจำกตัวเลขกำรจองกำรเดนิทำงของท่ำน 

หำกท่ำนถอนตัวออก ท ำใหก้รุ๊ปมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิขึน้ หรืออำจท ำใหก้รุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้

ดังนัน้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญำตใหเ้ลือ่นวันเดนิทำงใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด

ตำมจ ำนวนเงนิของรำคำทัวร ์ 

• กำรช ำระเงนิหมำยถงึกำรยนืยันจ ำนวนผูเ้ดนิทำง ไมส่ำมำรถปรับเปลีย่นได ้  
กำรช ำระเงนิเขำ้มำนัน้ หมำยถงึท่ำนไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ ำนวนตำมทีท่่ำนไดจ้องเขำ้มำ หำก

ท่ำนช ำระเงินเขำ้มำแลว้จะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงจ ำนวนของผูเ้ดนิทำงได ้และหำกมีควำมจ ำเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงทำ่นจะยนิยอมใหท้ำงบรษัิทฯ คดิค่ำใชจ้ำ่ยทีท่ำงบรษัิทเสยีหำย รวมถงึค่ำเสยีเวลำ

ในกำรขำย อยำ่งนอ้ยทีส่ดุเทำ่จ ำนวนเงนิมัดจ ำ ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

▪ กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส ำเนำบัตรประชำชน เพือ่ยนืยันกำรจองภำยใน 24 ชัว่โมง  
▪ หำกไมช่ ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

▪ เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่ำงๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตั วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีก่่อนออกบัตร
โดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตัว 
หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวร์มีควำม
จ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
หำกมกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ
ไมค่นืคำ่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้ำ่นไดไ้มว่่ำกรณีใดๆทัง้สิน้  
 

หมายเหต ุ

▪ บรษิทั  ขอสงวนสทิ ิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทั  ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร อืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่ำนเดนิทำงมำถงึสถำนที่นัดพบชำ้กว่ำเวลำนัดหมำยเกนิกว่ำ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตำมแต่ 
ทำงบรษัิทฯจะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธกิำรเดนิทำง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตั วเครื่องบนิเป็นตั วรำคำพเิศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่ว่ำจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำม ไม่สำมำรถ
น ำมำเลือ่นวันเดนิทำงหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  

▪ กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บู
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้ม
ใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย
เพิม่  

▪ บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่
อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสยี หรือไดร้ับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ กำรนัดหยดุงำน, 
ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่งๆ เป็นตน้ 

▪ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำท ิไม่เที่ยวในบำงรำยกำร ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะ
คำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่งทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้  

▪ หำกเกดิทรัพย์สนิสูญหำยจำกกำรโจรกรรมหรือเกดิอุบัติเหตุสูญหำยที่เกดิจำกควำมประมำณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธคิวำมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ รำคำทัวร ์เป็นรำคำส ำหรับคนไทยเทำ่นัน้ นักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตจิะมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 1,000 บำท ตอ่ทำ่น  
▪ หำกมสีถำนที ่รำ้นคำ้ทีไ่ม่สำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดภ้ำยหลัง โปรแกรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยสว่นน้ีทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 

หำกกรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำงบรษัิทจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

▪ เงือ่นไขและขอ้จ ำกัดในกำรเดนิทำง อำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตำมนโยบำลของทำงรัฐบำล 
ทัง้น้ีนักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวำมพรอ้มทีจ่ะท ำตำมเงือ่นไขตำ่งๆ เชน่ กำรฉีดวัคซนี กำรตรวจโควดิ-19 และ
กำรลงทะเบยีนตำ่งๆตำมนโยบำยของแตล่ะจังหวัดและสำยกำรบนิ 
 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร  ใหก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั   

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


