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เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)   

สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมน้ำหนักสมัภาระโหลดใต้เคร่ือง 20กก. ถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กก. 

วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – 
เกาะไข่ - เกาะหลีเปะ๊ - หมูบ่้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ พักหลีเปะ๊ระดบั4ดาว 
                                                                             อาหาร เที่ยง (แบบกล่องบนเรือ) /เย็น 

2  ดำน้ำดปูะการัง 
Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดงัตะวันออก เกาะกระ,เกาะอาดงั,อา่วแมห่ม้าย 
High Season ชว่ง พ.ย.-พ.ค.โซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบงั,เกาะยาง,เกาะราว,ีเกาะอาดงั 
พักหลีเปะ๊ระดบั4ดาว 
                                                                                อาหาร เช้า/เทีย่ง (แบบกล่อง) 

3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากปารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ -   
ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                             อาหารเช้า / เที่ยง 

 

 



                             

 

 

ไฟล์ทบิน  

Departure: DD7102 DMK-HDY 06.00-07.25 

Return:       DD7115 HDY-DMK 19.20-20.45 หลัง24ต.ค.เป็นไฟลท์ DD7113 17.55-19.15 

 (ค่าทัวร์ไม่รวมคา่อาหารหรือเครือ่งดื่มบนเครื่องและท่ีนั่งบนเครื่องเป็นไปตามท่ีสายการบนิจัดสรรหน้าเคาน์เตอร์) 

 

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา –  

                   เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ -หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ 

                    อาหารเที่ยง (แบบกล่องบนเรือ) /เย็น 

 

04.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

NOK AIR แถว 14-15 เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD7102 

07.25 น. ถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรยีบร้อย ไกด์จะรอตอ้นรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่า

เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) 

11.00 นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อ

เดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา 

  รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 1) (แบบกล่องบนเรือ) 

 เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่

จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวี

ของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์ นิทรรศการ

แห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็น

เกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ี

สวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะ

ไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันช่ัวนิรันดร

ซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีชายหาดท่ีขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ 

น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะท่ีเต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและยังมีปลาชุกชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

17-19 ตุลาคม 63 9,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท)  

2,000 10 

31ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63 9,888 2,000 10 

14-16 พฤศจิกายน 63 10,888 2,000 10 

28-30 พฤศจิกายน 63 11,888 2,000 10 

10-12 ธันวาคม 63 11,888 2,000 10 



                             

บ่าย เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นท่ีสุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเล

ไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะท่ีหาดทรายละเอียดขาว

นวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลท่ีสดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาว

สะอาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นท่ีตั้ง หมู่บ้านชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ นำท่าน

เช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนท่ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาด

พัทยา เป็นหาดท่ีเรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเท่ียว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซ็ท เป็น

จุดรวมตัวของนักท่องเท่ียว ท่ีมารอชมพระอาทิตย์ตก และหาดซันไรส์ ดูพระอาทิตย์ขึ้น อิสระเดินเล่น

ชายหาด เดินเท่ียวรอบเกาะตามอัธยาศัย จากน้ันนำท่านเดินเที่ยว ชมหมู่บ้านชาวเล หรือท่านจะ

อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเท่ียวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตกได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 2)  

 หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระเดินเท่ียวชม ถนนคนเดินเกาะหลี

เป๊ ะ  Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญ

เพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขาย

ของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของท่ีระลึก นวดสปา

เพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามส่ังฯลฯ ตั้งเรียงรายกัน

อยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร 

 ที่พัก : Akira Beach Resort หรือBundhaya Resort  หรือ

ระดับเทียบเท่ากัน(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

วันที่สอง          ดำน้ำดูปะการัง 

                      *Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ,เกาะอาดัง,อ่าวแม่หม้าย* 

                      *High Season ช่วง พ.ย.-พ.ค. โซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะอาดัง* 

                      อาหารเช้า, เที่ยง (แบบข้าวกล่อง) 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ 3) 

09.30 น.  นำท่านออกทริปดำน้ำตื้นด้วยเรือท้องถ่ิน ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ความตื่นเต้น และความ

ประทับใจกับการ ดำน้ำดูปะการัง  

Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ, เกาะอาดัง, อ่าวแม่หม้าย  

 

 เดินทางสู่ เกาะกระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะขนาดเล็ก ท่ีมีท้ังภูเขา หาดทราย

สีขาวละเอียด และปะการังท่ีสวยงาม จัดได้ว่าเป็นจุดดำน้ำตื้นท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถดำน้ำดู



                             

ปะการัง ปลาการ์ตูน จำนวนมากมายได้ ยามท่ีระดับน้ำลดเต็มท่ีสามารถเดินข้ามจากหน้าหาดอ่าวชาวเล

เดินไปเกาะกระได้เลย และสามารถขึ้นไปจุด View point ถ่ายรูปมุมสูงได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ อ่าวแม่หม้าย ใต้ท้องทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก มแีนวปะการังแข็ง ยาวหลายร้อยเมตร 

มีปะการังเขากวาง ปลาดาว ปะการังผักกาด และมีจุดดอกไม้ทะเล ซึ่งเป็นบ้านของปลานีโม่ด้วย เดินทางสู่ 

เกาะอาดัง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาว

ละเอียดเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นเพื่อชมมีแนวปะการังแข็งอยู่รอบๆเกาะ ชมหมู่บ้านชาวเลที่เกาะอาดัง 

อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  High Season ช่วง พ.ย.-พ.ค. โซนใน เกาะหินงาม, ร่องน้ำจาบัง, เกาะยาง, เกาะราวี, 

  เกาะอาดัง   

  

 เดินทางสู่  เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหินหลากหลายก้อน หลากหลายขนาดเต็มไปท้ังหาด เป็น

ความมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึน้ให้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดท่ีเกาะ



                             

หินงามจะเป็นหินลักษณะกลมมน มีสีเทาดำ โดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล บนเกาะมีป้ายเตือน

เกี่ยวกับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อตะรุเตาวา่ "ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะ

นานานัปการ” ด้วยความเช่ือเหล่านี้ถือเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจติใจได้เป็นอย่างดี ร่องน้ำ

จาบัง จุดชมปะการังที่สวยที่สุด มีปะการังหลายหลาย จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่

อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะ

หลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ท้ังหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดท่ีปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถ้วย

ส้ม ฟองน้ำครกขนาดใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสี และอีกหนึ่งยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัว

เล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหาร ปกติแล้วการชมปะการังอ่อนแบบนี้จะต้องดำน้ำลึก แต่ท่ีนี่ปะการังอ่อนอยู่

ในระดับท่ีตื้นมาก ให้ท่านได้ชมความงามของปะการังเจ็ดสีท่ีมีช่ือเสียงของเกาะหลีเป๊ะ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เดินทางสู่ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาท่ีสวยงาม

แห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม ด้านทิศ

เหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา เดินทางไป  เกาะราวี ท่ีมี

ชายหาดท่ีน้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน้ำได้ และท่ีหาดนี้จะพบ ห อ ย มื อ เ สื อ ม า ก ม า ย

หลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้ และ ชิงช้าขอนไม้ท่ีผูกไว้ตามใต้ต้นไม้ริม

หาดด้วย เดินทางสู่ เกาะอาดัง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของ

ชายหาดทรายขาวละเอียดเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นเพื่อชมมีแนวปะการังแข็งอยู่รอบๆเกาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหตุสำคัญ: โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ 

ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ลูกค้าเป็นหลัก กัปตันเรือจะแจ้งลุกค้าอีกคร้ังในวันเดินทาง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่องบนเกาะ) (มื้อที่ 4) 

15.30น.  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก: Akira Beach Resort หรือ Bundhaya Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม      เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากปารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ –  

                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         อาหารเช้า, เที่ยง  

 

 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 5) 

 อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอธัยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเกบ็สัมภาระ เดินทาง

กลับ ท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

11.30น.  ถึงท่าเรือปากบารา นำสัมภาระขึ้นมาเก็บบนรถให้เรียบร้อย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)  

 ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) นำท่านช้อปปิ้งท่ี  

ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื่อเลือกหาแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว 

เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นท่ีรู้กันว่าส่วน

ใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ท่ัวไป ทำให้สินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่า

ตามท้องตลาด ตลาดกิมหยงเป็นตลาดท่ีแปลก จะมีแม่ค้าผลัดขายสินค้ากัน โดยในช่วงหัวรุ่งจะเป็น

ลักษณะตลาดสด ขายเนื้อหมูกาไก่ ผัก หมูย่าง เส้นหมี่ ส่วนช่วงสาย ๆ ตลาดก็จะเปลี่ยนเป็นขายสินค้า

ท่ัวไป เส้ือผ้า ขนมขบเคี้ยว นับเป็นตลาดท่ีมีเอกลักษณ์ดีเหมือนกัน ตลาดกิมหยงจะมี 2 ช้ัน ช้ันล่างจะ

ขายสินค้าท่ัวไป ส่วนช้ันบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด 

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ 

19.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศดอนเมือง โดยสายการบินNOK AIR เที่ยวบินที่ DD7115 

20.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

กรณีเดินทางกลบัหลังวันที2่4ต.ค.จะเป็นไฟล์ท DD7113 17.55-19.15 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 
 

 
 

 



                             

 
 

 
 

 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างตน้ ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือ่ง 20 กิโลกรมั ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม (สายการบิน Nok Air) 
• ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภัยท่ี
บริษัททำไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
จากบริษัทประกันท่ัวไป 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  
เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ

จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


