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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานตรงั 

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

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานตรงั - ถ า้เลเขากอบ - วงัเทพทาโร - สถานรีถไฟตรงั 

– เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยนู,สตรทีอารท์เมอืงตรัง,ยา่นตกึเกา่เมอืงตรัง) 

พกัเมอืงตรงั     อาหารเทีย่ง/เย็น  

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

พกัเมอืงตรงั    อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 วนอุทยานน า้พุรอ้นกนัตงั–สถานรีถไฟกนัตงั สดุปลายทางอนัดามนั – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ –  

รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง           อาหารเชา้ / เทีย่ง/-- 
 

 

 

 



                             
 

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 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทวัรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 

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

                   เทีย่วตวัเมอืงตรงั (วงเวยีนพะยนู,สตรทีอารท์เมอืงตรัง,ยา่นตกึเกา่เมอืงตรัง) อาหารเทีย่ง/ เย็น  
 

05.30 น.  พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

 สะดวก 
 

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

09.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานตรงั รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยู่ดา้นนอก น าท่านขึน้รถตู ้

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

ภัยเล็กๆ ในถ ้าเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาตขิองถ ้าบนแผ่นดนิ ช่วงเวลาที่น่า

ตืน่เตน้และหวาดเสยีวทีส่ดุของการท่องถ ้าเลเขากอบคอืตอนทีต่อ้งนอนราบขนานไปกับล าเรอืเพือ่ลอด

ผา่นสว่นทีม่เีพดานต ่าทีส่ดุของถ ้าทีเ่รยีกกันว่า "ถ ้าลอด"  จนถงึกบัมผีูเ้ปรยีบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได ้

ลอดผ่านทอ้งมังกร ถ ้าเลเขากอบเป็นถ ้าที่มสีายน ้าไหลผ่านและไหลลอ้มรอบภูเขาอันเป็นทีต่ัง้ของถ ้า 

การเดนิทางเขา้ไปชมภายในนัน้จะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการน่ังเรอืในบางจดุแลว้จงึคอ่นเดนิส ารวจถ ้าตา่ง ๆ อนั

ไดแ้ก ่ถ ้าเจา้สาว ถ ้ารากไทร ถ ้าคนธรรพ ์เป็นตน้ โดยมรีะยะทางส ารวจถ ้าทัง้หมดประมาณ 4 กโิลเมตร 

จากนัน้เดนิทางสู ่วงัเทพทาโร มเีนื้อที ่20 ไร ่กอ่ตัง้โดยนายจรูญ แกว้ละเอยีด “เทพทาโร” เป็นตน้ไม ้

ขนาดใหญ่ ภาคใตเ้รยีกว่า “จวง” หรอื “จวงหอม” เป็นไมม้งคลสามารถน ามาใชท้ าประโยชน์ไดห้ลาย

สว่น เชน่ ใบ เปลอืก ราก มกีลิน่หอมคลา้ยการบรู ใชป้รุงอาหารและท ายา ภายในมกีารตกแต่งสถานที่

โดยการน าไมเ้ทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร น าท่านชมมงักรไมเ้ทพทาโร ใหญ่ที่สุดในโลก 

นอกจากนีม้ฐีานเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เชน่ การท าธปูหอมเทพทาโรและจ าหน่าย

ของที่ระลกึ ผลติภัณฑ์Otopจากไมเ้ทพทาโร อสิระถ่ายภาพหรอืซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย น าท่านแวะ

ถา่ยรปูเชค็อนิที ่สถานรีถไฟตรงั สถานรีถไฟเกา่แกส่ายใต ้ฝ่ังอนัดามนั ทีห่นา้สถานรีถไฟจะมตีุ๊กตุ๊กหัว

กบ คอยจอดรับผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางมากบัรถไฟ ซึง่เป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ในจังหวัดตรังดว้ย 

 



                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  

 แวะถา่ยรปูกบั วงเวยีนน า้พุปลาพะยนูตรงั เป็นวงเวยีนน ้าพขุนาดใหญ่ 4 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้เป็นเรือ่งราว

ของวรรณคดไีทย โดยชัน้บนสุดเป็นรูปพรานบญุจับกนิรจีากเรือ่งพระสุธนมโนราห ์ชัน้รองลงมาเป็นรูป

นางเงอืกจากเรือ่งพระอภัยมณี ถัดลงมาอกีก็เป็นมา้นลิมังกรจากเรือ่งพระอภัยมณีและชัน้ล่างเป็นรูปปลา

พะยนู ซึง่เป็นสัตวอ์นุรักษ์ประจ าจังหวัดตรัง เดนิทางสู ่สตรทีอารต์เมอืงตรงั ทีม่กีารสรา้งสรรคผ์ลงาน

ศลิปะขึน้อย่างสวยงาม โดยไดม้กีารวาดรูป 3 มติ ิเพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าถ่ายรูปกัน ซึง่เเต่ละรูปก็จะ

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

พะยนู น าท่านเดนิถ่ายรูปที ่ยา่นตกึเกา่เมอืงตรงั ชมสถาปัตยกรรมแบบชโิน-โปรตกุสี และแบบ

จนีโบราณ สดุคลาสสคิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)

ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 
3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

 

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


 อาหารเชา้/เทีย่ง/ เย็น  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่ทา่เรอืปากเมง น าทา่นลงเรอืสูท่อ้งทะเลตรัง มุง่หนา้สู ่ถ า้มรกต (Unseen in Thailand) 

 ตัง้อยู่บนเกาะมุกด ์อุทยานแห่งชาตหิาดเจา้ไหม สามารถเขา้ไดใ้นชว่งน ้าทะเลลงเท่านัน้ บรเิวณปาก

ทางเขา้ถ ้ามีแสงจากภายนอกสะทอ้นกับน ้าภายในถ ้าท าใหเ้ห็นน ้าเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและ

สวยงามเป็นอยา่งยิง่ เมือ่พน้ปากถ ้าออกมาอกีดา้นหนึง่จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา

สงูชนั ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลักษณะเหมอืนปลอ่งภเูขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว ้

 มุง่หนา้สู ่เกาะกระดาน เป็นเกาะทีม่ชีายหาดสวยทีสุ่ดของทะเลตรัง ดว้ยเหตุนี้เองจงึถูกเลอืกใหเ้ป็น

สถานทีจ่ัดงานววิาห์ใตส้มุทรของจังหวัดตรัง หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอยีดเหมอืนแป้ง น ้าทะเลใสสี

สวย ชายหาดดา้นหนา้ทีต่ัง้ของหน่วยพทิักษ์ฯ มแีนวปะการังน ้าตืน้ทีท่อดตัวเป็นแนวยาว เชน่ ปะการัง

สมอง ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนหนามแดงและปลากหลากชนิด และที่หนา้หาดยังเป็นที่ชมพระ



                             

อาทติยข์ึน้ทีส่วยงามมาก สามารถมองเห็นเกาะมกุ เกาะแหวน เกาะเชอืก เกาะมา้ เรยีงไปจนถงึเกาะไห 

จากหาดนี้มเีสน้ทางเดนิเทา้ไปชมยังหาดอืน่ๆ ของเกาะได ้เช่น หาดอ่าวชอ่งลมอยู่ห่างจากทีท่ าการ

หน่วยฯ ประมาณ 800 เมตร ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกบัหาดทรายขาว น ้าทะเลใส พรอ้มด าน ้าดูปะการัง

อนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย มุง่หนา้สู ่เกาะเชอืก อยูร่ะหวา่งเกาะมกุและเกาะไหง หา่งจากท่าเรอืปากเมงประมาณ 12 กโิลเมตรเป็น

เกาะหนิเล็กๆ ไรห้าดอยูไ่มไ่กลกบัเกาะมา้ หากมองผวิเผนิจะดเูหมอืนกองหนิขนาดใหญโ่ผลพ่น้น ้าขึน้มา

เท่านัน้ จุดเด่นของ 2 เกาะนี้อยูท่ีจุ่ดด าน ้าตืน้ทีส่มบูรณ์และสวยงาม ระหว่าง 2 เกาะนี้มกีระแสน ้าเชีย่ว 

จงึตอ้งใชเ้ชอืกคอยชว่งพยงุตัวเวลาด าน ้า จงึเป็นทีม่าของเกาะเชอืก ปะการังหลากสทีีป่กตแิลว้จะพบแต่

ใจน ้าลกึ สามารถพบเห็นไดท้ีร่ะดบัน ้าไมล่กึนัก ทีเ่ก  าะเชอืกนีเ้ทา่นัน้ ใกล ้ๆ กบัเกาะเชอืกยงัมเีกาะแหวน 

ซึง่ลว้นเป็นเกาะหินไรห้าดที่นับไดว้่าเป็นสวรรค์ของนักด าน ้าโดยแทจ้รงิ ใหท้่านชมโลกใตท้ะเลที่

สวยงาม ชมดอกไมท้ะเล ปะการังเขากวาง ปะการังออ่น และหมูป่ลาหลากสทีีส่วยเหมอืนในภาพถา่ยได ้

เชน่กนั เนือ่งจากเป็นเกาะหนิไมม่หีาด บนเกาะจงึไมม่สี ิง่อ านวยความสะดวกใดๆ เรอืท่องเทีย่วจะผกูทุ่น

ลอยล า แลว้ใหนั้กท่องเทีย่วลงไปด าน ้าเท่านัน้ อสิระใหท้่านสนุกสนานกบัการด าน ้าดูปะการัง พรอ้มฝูง

ปลานอ้ยใหญท่ีม่าลอ้มรอบตัวทา่น ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอืปากเมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์ข ึน้อยูก่บัสภาพของ

อากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 

17.30 น. ถงึทา่เรอืปากเมง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั 


ทีพ่กั: เมอืงตรงัระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 
3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่าม         วนอทุยานน า้พุรอ้นกนัตงั – สถานรีถไฟกนัตงั สดุปลายทางอนัดามนั – ชุมชนบา้นยา่นซือ่ – 

                      รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานตรงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง         อาหารเชา้/เทีย่ง/ -- 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 เดนิทางสู ่วนอุทยานบอ่น า้รอ้นกนัตงั (บอ่น ้ารอ้นควนแคง) ม ีจ านวน 3 บอ่ อุณหภมูขิองน ้าประมาณ 

70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามล าดับ เป็นทีน่ยิมมาแชเ่ทา้และอาบน ้ารอ้นเพือ่สขุภาพ ณ ทีแ่หง่นี ้

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

บอ่อาบน ้ารวมอกี 1 บอ่ อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่สถานรีถไฟกนัตงั สถานรีถไฟสดุ

วนิเทจ เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต ้ฝ่ังทะเล อันดามัน เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมือ่

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใชเ้ป็นที่รับส่งสินคา้กับต่างประเทศ ทั ้งสิงคโปร์ มาเลเซีย 

อนิโดนเีซยี มรีางรถไฟตอ่ไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ถงึทา่เทยีบเรอืกนัตัง ซึง่เป็นทา่เรอืเกา่แก่

ตัง้แตโ่บราณ ปัจจบุนัทางรถไฟสว่นนีถ้กูชาวบา้นรกุล ้าที ่และไมม่รีางรถไฟสว่นนีแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 น าทา่นมาสมัผสัแหลง่เรยีนรูว้ถิธีรรมชาตริมิฝั่งแมน่ า้ตรงัที ่ชุมชนบา้นยา่นซือ่ หรอื ชมุชนปาก

กดัตนีถบี เป็นชมุชนรมิแมน่ ้าตรัง ชมุชนป่าจากทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวัดตรัง อกีทัง้เป็นแหลง่เรยีนรูง้านฝีมอื

จากตน้จาก เช่น การสานตะกรา้ การสานกระเชา้ การท าหมาตักน ้า (ภาชนะทรงครึง่วงกลม ใชเ้ป็น

ภาชนะใสน่ ้าและขนมหวาน) เป็นภูมปัิญญาชาวบา้นทีส่รา้งรายไดใ้หช้มุชน  สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะ

ซือ้ของฝากเมอืงตรงั อาท ิเคก้ขุกมิง่,ขนมเป๊ียะ,ขนมจบีไสส้ังขยา เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานตรงั เพือ่เดนิทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3246 

20.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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


หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
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 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 



                             

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


