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VWPTH412 AMAZING ไทยเท่ 
สงขลา พทัลุง ปัตตานี  4 วนั 3 คืน  
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วนัจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดพทัลุง – พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์ 
– ชมวิวพระอาทิตย์ตก @ สะพานเฉลมิพระเกยีติ 80 พรรษา 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
......... น. เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงของภาคใตมี้มาตั้งแต่

สมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยพบหลกัฐานคือขวานหินขดัในหลายพื้นท่ีของจงัหวดั และไดช่ื้อว่าเมืองขุนเขาอกทะลุ 
เพราะเม่ือขบัรถเขา้สู่ตวัเมืองพทัลุง นักท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นขุนเขาอกทะลุอยู่บริเวณกลางเมือง ซ่ึงเป็นจุดเด่นประจ า
จงัหวดัเลยก็วา่ได ้ น าท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระพุทธรูปส่ีมุมเมือง”  ส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์ ถูกจดัสร้างขึ้นตามความเช่ือและโบราณประเพณีของบา้นเมืองท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา ท่ี
จะตอ้งมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิปกป้องขอบขณัฑสีมาทั้งส่ีทิศ เพื่อปกป้องภยนัตรายจากอริราชศตัรู ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย เสริมดวง
ชะตาแก่บา้นเมือง 

 
 
 



 

 3 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดั ตั้งอยูใ่กลเ้ชิงเขาคูหาสวรรค ์เป็นโบราณสถาน
ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพทัลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 ภายในถ ้ามีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์องค์ใหญ่ บริเวณปากถ ้ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษตัริยไ์ทยถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลท่ี 5, 
รัชกาลท่ี 7 , รัชกาลท่ี 9 นบัเป็นความปล้ืมปิติของชาวพทัลุงอยา่งยิง่ 

 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้านแฝดหลังคาสีแดง ในทะเลสาบขา้ง สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา สะพานท่ีทอด

ยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เช่ือมระหว่างอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
บรรยากาศบางช่วงคลา้ยสถานตากอากาศบางปู ด่ืมด ่าบรรยากาศยามพระอาทิตยอ์สัดง อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพตาม
อธัยาศยั 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว จังหวัดพทัลุง หรือเทียบเท่า  
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วนัองัคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ - ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน ้า - เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – วัดพะโคะ  –  
เกาะยอ -  นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หาดใหญ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
05.00 น. น าท่านล่องเรือชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของอ าเภอควนขนุน เกิดจาก

แม่น ้ าสายต่าง ๆ ไหลมารวมกนั คลองปากประแห่งน้ีจึงกลายเป็นแหล่งจบัปลาท่ีส าคญัเพราะเป็นท่ีท่ีมีปลาชุกชุม  วิถี
ชมชีวิตของชาวบา้นท่ีจะตั้งยอขนาดใหญ่ ส าหรับดกัจบัปลาในเวลาช่วงเช้ามืด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความทรงจ ากับ
ทศันียภาพแสงแรกพร้อมยอยกัษ ์เป็นภาพท่ีสวยงามจบัใจจนลืมไม่ลง 

 
 
จากนั้น น าท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน ้าทะเลน้อย หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังมากท่ีสุดของจงัหวดั

พทัลุง โดยไดรั้บการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์า เม่ือปี พ.ศ.2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศ
ไทย พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบริมทะเลสาบ น าท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้า
เหล่าดอกบวัสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพร่ังเต็มทอ้งน ้ า เพลิดเพลินกบัการชมทะเลบวัแดง แลว้ยงัสามารถชม
นกประจ าถิ่นและนกอพยพ ซ่ึงมาให้ชมมากว่า 287 ชนิด และไฮไลท์ท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีคือ ชม “ควายน ้า”  เป็นควาย
ของชาวบา้นท่ีเล้ียงในบริเวณน้ี ซ่ึงสามารถปรับตวัตามสภาพของพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยั แหล่งอาหารของมนัคือ เม่ือน ้ าใน
ทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีหญา้ขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกินหญา้บนบก แต่
เม่ือยามหนา้น ้าก็ปรับตวัเปล่ียนมากินพืชน ้าอยา่งเช่นสายบวั ใบบวั หรือสาหร่าย ท่ีขึ้นในน ้าแทน 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
  

น าท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่ง
เก็บน ้ าขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ท่ีถูกพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว มีคาเฟ่ จุดเซลฟ่ี บรรยากาศสบาย ๆ 
ท่ามกลางหน้าผาสีน ้ าตาลส้มลอ้มรอบดว้ยผืนน ้ าสีเขียว
มรกตสวยงาม  

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วดัราชประดิษฐาน วดัแห่งน้ีคือ

สถานท่ีจ าพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพปู่ ทวดเหยียบ
ทะเลน ้าจืด พระเกจิอาจารยท่ี์ประชาชนให้ความนบัถือ วดัพะโคะ
ท่ีชาวบา้นเรียกกบัติดปาก เป็นต านานของปาฎิหารยห์ลวงปู่ ทวด
เหยียบน ้ าทะเลจืด มีเร่ืองเล่ากันว่า วนัหน่ึงมีโจรสลัดแล่นเรือ
เลียบมาตามฝ่ัง เห็นสมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ ทวดเดินอยู่ มี
ลกัษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จ่ึงใคร่ลองดี โจรสลดัไดจ้อดเรือ
และจบัสมเด็จพะโคะไป เม่ือเรือแล่นมาไดส้ักพกัเกิดเหตุการณ์
ใหเ้รือไม่สามารถแล่นไปต่อได ้ตอ้งจอดอยู่หลายวนัจนในท่ีสุดน ้ าจืดบนเรือหมด ไม่มีใหด่ื้ม สมเด็จพะโคะสงสารจึง
เอาเทา้ซ้ายแช่ลงไปในน ้ าทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน ้ าทะเลไดก้ลายเป็นน ้ าจืด โจรสลดัเกิดความเล่ือมใส
ศรัทธากราบไหวข้อขมา และน าสมเด็จพะโคะขึ้นฝ่ัง เร่ืองราวไดแ้พร่สะพดัออกไป ประชาชนจึงพากนัมากราบไหว้
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บูชาเป็นจ านวนมาก น าท่านชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีหลวงปู่ ทวดเคยใชข้ณะจ าพรรษาท่ีวดัแห่งน้ี เช่น บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีท่านเคยใชเ้ป็นท่ีสรงน ้า และซกัจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ ทวด เป็นตน้    
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวดัตน้เลียบ (สถานท่ีฝังรกหลวงปู่ ทวด) วดัดีหลวง (วดัท่ี
หลวงปู่ ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมวิวตน้ตาลระหวา่งสองขา้งทาง 

 น าท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 
940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝ่ังบ้านน ้ ากระจาย อ.เมือง
สงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยู่ท่ี
บา้นสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองด้วยท่ีตั้งวดัอยู่ใกลถ้นนเชิง
สะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าใหเ้ป็นส่ิงท่ีสะดุดตาของผูท่ี้ขบัรถผา่นไปมา 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  
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วนัพุธ ที ่14 เมษายน 64 (3)  
 วัดช้างให้ - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว – สงขลา - หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา– หาดใหญ่ –  
 งานเลีย้งรดน ้าขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี 

วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั น าท่านกราบไหว้
สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบ
ไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูป
แห่งน้ี  วดัช้างให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของจังหวดัปัตตานี ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 

 
 

จากนั้น น าสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ 
ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรือแมแ้ต่
ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหายเจ็บหายป่วย
พน้จากความเดือดร้อน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เช็คอินหาดสมิหลา สูดกล่ินอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี
ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนท่ีปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิหลา รูปป้ันนาง
เงือกสีทอง จุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 

 

จากนั้น น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างใน
สมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินขึ้นบนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้น
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บนัไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอธัยาศยั 

 
 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุด
ถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโน
โปรตุกีส ก าแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้น
นครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่ง
อยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพเิศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน ้าขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  



 

 10 

 

วนัพฤหัสบด ีที ่15 เมษายน 64 (4)  
 วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - วัดมหัตตมังคลาราม  - ตลาดกมิหยง – สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกวดัหน่ึงของอ าเภอหาดใหญ่ หน่ึงใน
สถานท่ีเท่ียวชมวดัท่ีสวย  มีส่ิงส าคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ช่ือ พระพุทธหัตถมงคล ท่ีว่ากนัวา่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมมากราบไหว ้
 

 
จากนั้น น าทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส  ตั้ งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลัง

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดียมี์ความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลสทั้งหมด 
เรียกไดว้่าเป็น เจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อนอ้มถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติั 60 ปี อีกทั้งยงั
สร้างเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธ
ประวติัและพุทธจริยวตัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 

อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 
เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 
 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
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ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  
 

หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

 
เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ท่ียวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  
หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้วทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 10,888 + 3,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ท่ีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า  เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,
เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


