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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่

น า้หนกักระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา - 
เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล - ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     
พกัหลเีป๊ะ                                                    อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่งบนเรอื) /เย็น 

2  ด าน า้ดปูะการงั (โซนใน ) 

เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                       
พกัหลเีป๊ะ                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง (แบบกลอ่ง)/--- 

3 เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากปารา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่-   
ทา่อากาศยานดอนเมอืง                               อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 

 

 

 

 



                             

 

ไฟลท์บนิ  

Departure    FD3116 DMK-HDY 07.10-08.55 

Return          FD3111 HDY-DMK 19.40-21.10 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งรือ่ง 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ คา่ทวัรไ์มร่วมน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- สตลู - ทา่เรอืปากบารา - เกาะตะรเุตา – 

                   เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล - ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     

                                                                                            อาหารเทีย่ง (แบบกลอ่งบนเรอื) /เย็น 
 

05.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3116 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ ่ รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น า

ท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ เดนิทางสู่ ท่าเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2

ชัว่โมง) 

11.00 เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละง ูไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะลงเรอืสปีดโบท้ เพือ่เดนิทางไป

ยงัเกาะหลเีป๊ะ  

  รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที ่1) (แบบกลอ่งบนเรอื) 

 ระหวา่งทางแวะเกาะตะรเุตา เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในอทุยานแห่งชาตติะรุเตา ซึง่ประกอบดว้ยเกาะนอ้ย

ใหญจํ่านวน 51 เกาะ ตัง้อยูใ่นทะเลอนัดามนั ดา้นใตข้องเขตอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา หา่งจากเกาะลังกา

วขีองมาเลเซยีเพียง 4.8 กโิลเมตร นําท่านนมัสการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยีย่มชมศูนยน์ิทรรศการ

แหง่ชาตติะรเุตา พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบรเิวณอา่วพันเตมะละกา จากนัน้เดนิทางไปยัง เกาะไข ่เป็น

เกาะขนาดเล็กซึง่อยูบ่นเสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งเกาะตะรเุตาและเกาะหลเีป๊ะ มเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิี่

สวยงาม คอืมซีุม้ประตหูนิธรรมชาตซิ ึง่เป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมือ่ไปเกาะ

ไขต่อ้งลอดซุม้ประตูหนิจะสมหวังเรือ่งความรัก หากไดล้อดพรอ้มกับคนรักแลว้จะทําใหรั้กกันชัว่นรัินดร

ซุม่ประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมชีายหาดทีข่าวนวล สะอาด เหมอืนสไีข ่

น้ําทะเลสวยใสและยงัเป็นเกาะทีเ่ตา่ทะเลชอบขึน้มาวางไขเ่สมอและยงัมปีลาชกุชมุ  

 *หมายเหตสุ าคญั: การแวะเทีย่วเกาะตะรเุตา และ เกาะไข ่ขึน้อยูก่บัตาราง

การเดนิเรอื โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
 

หมายเหต ุ

29-31 มกราคม 64 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 
 

2,000 15  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 9,888 2,000 15  

14-16 กมุภาพนัธ ์64 9,888 2,000 15  

26-28 กมุภาพนัธ ์64 11,888 2,000 15  

7-9 มนีาคม 64 9,888 2,000 15  

14-16 มนีาคม 64 9,888 2,000 15  

21-23 มนีาคม 64 9,888 2,000 15  

26-28 มนีาคม 64 10,888 2,000 15  

4-6 เมษายน 64 11,888 2,000 15  

10-12 เมษายน 64 12,888 2,000 15  

11-13 เมษายน 64 12,888 2,000 15  

13-15 เมษายน 64 13,888 2,000 15  

25-27 เมษายน 64 9,888 2,000 15  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็นทีสุ่ดแห่งความสวยงามของน่านน้ําทะเล

ไทย อยูใ่นการควบคุมของอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีดขาว

นวลเหมอืนแป้ง อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มหีาดทรายขาว

สะอาด ตัง้อยู่ทางดา้นทศิตะวันออก ซึง่เป็นที่ตัง้ หมู่บา้นชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ น าท่าน

เช็คอนิเขา้ทีพ่กั ใหท้่านอสิระพักผ่อนทีเ่กาะหลเีป๊ะ เกาะจะมชีายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาด

พัทยา เป็นหาดทีเ่รอืทุกลําจอดรับสง่นักท่องเทีย่ว และมรีสีอรท์ตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท็ เป็น

จุดรวมตัวของนักท่องเทีย่ว ทีม่ารอชมพระอาทติยต์ก และหาดซนัไรส ์ดูพระอาทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่น

ชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะตามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิเทีย่ว ชมหมูบ่า้นชาวเล หรอืท่านจะ

อสิระพักผอ่น เดนิเลน่ชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ รอชมพระอาทติยต์กไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที ่2) 

 หลังอาหารเย็นใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชม ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนน

เล็กๆ บนเกาะสายสําคัญเพราะวา่บนถนนคนเดนินีจ้ะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์รถเข็นขายของ รา้นทัวร ์

รา้นขายอปุกรณ์ดําน้ํา รา้นขายของทีร่ะลกึ นวดสปาเพือ่ผอ่นคลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ยา่ง ตามสัง่ฯลฯ 

ตัง้เรยีงรายกนัอยูต่ลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกอืบหนึง่กโิลเมตร 

ทีพ่กั: Wapi Resort/บนัดาหยา หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

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

 

วนัทีส่อง         เรอืหางยาวด าน า้ดปูะการงัโซนใน  

                      เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                       

                                                                                                อาหารเชา้/ เทีย่ง (แบบขา้วกลอ่ง)/-- 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่3) 

  ออกเดนิทางดว้ยเรอืหางยาว ใหท้า่นสมัผัสกบัประสบการณ์ ความตืน่เตน้ และความประทับใจกบัการ 

  ด าน า้ดปูะการงั  เดนิทางสู ่เกาะหนิงาม หาดสดํีานัน้คอืกอ้นหนิหลากหลายกอ้น หลากหลายขนาด

เต็มไปทัง้หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้งเจียระไนขึน้ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิ

หลากหลายขนาดทีเ่กาะหนิงามจะเป็นหนิลักษณะกลมมน มสีเีทาดํา โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถกูน้ําทะเล 



                             

 บนเกาะมป้ีายเตอืนเกีย่วกบัคําสาปแชง่ของเจา้พ่อตะรุเตาว่า "ผูใ้ดบังอาจเก็บหนิงามจากเกาะนี้ไปผูนั้น้

 จะถงึซึง่ความหายนะนานานัปการ” ดว้ยความเชือ่เหลา่นีถ้อืเป็นมาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจติใจ

 ไดเ้ป็นอยา่งด ีรอ่งน า้จาบงั จดุชมปะการงัทีส่วยทีส่ดุ มปีะการงัหลายหลาย จะปกคลมุดว้ยปะการัง

 ออ่นหลากสเีกาะอยูอ่ยา่งมากมาย โดยเกาะอยูต่ัง้แตบ่นยอดกองหนิไลล่งไปจนถงึระดับลกึ จ น ม อ ง ไ ม่

 เห็น จุดดําน้ําของเกาะหลเีป๊ะ ใตน้ํ้าจะมแีท่งหนิอยู่ทัง้หมด 5 ยอด มอียู่ 4 ยอดทีป่กคลุมดว้ยปะการัง

 ออ่นหลากส ีปะการังถว้ยสม้ ฟองน้ําครกขนาดใหญ ่ดอกไมท้ะเลหลากส ีและอกีหนึง่ยอดจะเต็มไปดว้ย

 ดาวขนนก มฝีูงปลาตัวเล็กตัวนอ้ยแหวกว่ายหาอาหาร ปกตแิลว้การชมปะการังออ่นแบบนี้จะตอ้งดําน้ํา

 ลกึ แต่ทีน่ี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับทีต่ืน้มาก ใหท้่านไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของ

 เกาะหลเีป๊ะ  เดนิทางไป  เกาะราว ีหาดทรายขาว ทีม่ชีายหาดทีน้ํ่าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลง

 เล่นน้ําได ้ และทีห่าดนี้จะพบหอยมอืเสอืมากมายหลากหลายส ีมมุถ่ายรูปยอดนยิมของเกาะราวจีะเป็น

 ขอนไม ้และ ชงิชา้ขอนไมท้ีผ่กูไวต้ามใตต้น้ไมร้มิหาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบกลอ่งบนเกาะ) (มือ้ที ่4) 

   เดนิทางสู ่เกาะยาง อยูร่ะหวา่งเกาะราวแีละเกาะอาดัง เป็นแหลง่ดําน้ําชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงาม

แหง่หนึง่ของหมูเ่กาะทะเลสตลู ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทรายทรายขาวนวล น้ําทะเลสสีวยงาม ดา้นทศิ

เหนือสามารถมองเห็นเกาะราวอียู่ทางดา้นซา้ยและเกาะอาดังอยู่ทางดา้นขวา เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของ อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรเุตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอยีดเหมาะสําหรับการ

ดําน้ําตืน้เพือ่ชมมแีนวปะการังแข็งอยูร่อบๆเกาะ  

หมายเหตสุ าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรบัเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกนัจากรายละเอยีดทวัร ์

ข ึน้อยูก่บัสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน า้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นหลกั กปัตนัเรอืจะแจง้ลกุคา้อกีคร ัง้ในวนัเดนิทาง 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กั พักผอ่นตามอธัยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: Wapi Resort/บนัดาหยา หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

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

 

 

 

 

 

 



                             

 
 

วนัทีส่าม         เกาะหลเีป๊ะ - ทา่เรอืปากปารา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่-   

                      ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                        อาหารเชา้/ เทีย่ง /-- 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่5) 

 อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นเดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย เตรยีมเกบ็สมัภาระ เดนิทาง

กลับ ทา่เทยีบเรอืปากบารา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30น.  ถงึทา่เรอืปากบารา นําสมัภาระขึน้มาเก็บบนรถใหเ้รยีบรอ้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  

 ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชัว่โมง) นําท่านชอ้ปป้ิงที ่ 

ตลาดกมิหยง มสีนิคา้ใหเ้ลือกซือ่เลือกหาแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 

เครือ่งสําอางค ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครือ่งใชใ้นครัวเรอืน ซึง่เป็นทีรู่ก้ันว่าสว่น

ใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษีจากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ทั่วไป ทําใหส้นิคา้สว่นใหญ่มรีาคาถูกกว่า

ตามทอ้งตลาด ตลาดกมิหยงเป็นตลาดทีแ่ปลก จะมแีม่คา้ผลัดขายสนิคา้กัน โดยในชว่งหัวรุ่งจะเป็น

ลักษณะตลาดสด ขายเนือ้หมกูาไก ่ผัก หมยูา่ง เสน้หมี ่สว่นชว่งสาย ๆ ตลาดก็จะเปลีย่นเป็นขายสนิคา้

ทั่วไป เสือ้ผา้ ขนมขบเคีย้ว นับเป็นตลาดทีม่เีอกลักษณ์ดเีหมอืนกัน ตลาดกมิหยงจะม ี2 ชัน้ ชัน้ล่างจะ

ขายสนิคา้ทั่วไป ส่วนชัน้บนจะเนน้ไปทางเครื่องใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด 

อสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน

หาดใหญ ่เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

19.40 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3111 

21.10 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 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 



                             

 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิททําไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

ไมร่วมน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการชําระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์
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 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํ่า 9 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


