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ตรงั(ทะเลตรัง)สงขลา  

 
วนัจนัทร ์ที ่12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถ ้าเลเขากอบ – ศาลเจา้ท่ามกงเยี่ย – หอนาฬิกาตรงั – วงเวียนพะยูน - 
วหิารครสิตจกัรตรงั 

07.20 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ช ัน้ 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์
(DD) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระก่อนการเดนิทาง 

09.20 น. ออกเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD504  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่รา้นอาหาร 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนรถ ทางบรษิทัฯ จะจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

เดินทางสู่ จงัหวดัตรงั (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จงัหวดัใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ตรงัหรอืเมืองทบัเที่ยงเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวอกีแห่งหน่ึง
ของภาคใต ้จังหวดัตรงัในอดีตเคยเป็นเมืองท่าคา้ขายกับต่างประเทศ เป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมไปสู่จงัหวดันครศรธีรรมราช น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ 
ถ า้เลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถ า้เลเขากอบเป็นถ า้ทีม่ีสายน ้าไหล
ผ่านและไหลลอ้มรอบภูเขาอนัเป็นทีต่ ัง้ของถ า้ การเดนิทางเขา้ไปชมภายในนั้น
จะตอ้งเร ิม่ตน้ดว้ยการนั่งเรอืในบางจุดแลว้จงึค่อยเดินส ารวจถ า้ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ 
ถ า้เจา้สาว ถ า้รากไทร ถ า้คนธรรพ ์เป็นตน้ โดยมีระยะทางส ารวจถ า้ทั้งหมด
ประมาณ 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่น่าตื่นเตน้และหวาดเสียวที่สุดของการท่อง
ถ า้เลเขากอบคือตอนที่ตอ้งนอนราบขนานไปกบัล าเรอืเพื่อลอดผ่านส่วนที่มี
เพดานต ่าทีสุ่ดของถ า้ทีเ่รยีกกนัว่า "ถ า้ลอด" จนถงึกบัมีผูเ้ปรยีบเปรยอารมณนี์ว่้าราวกบัไดล้อดผ่านทอ้งมงักรอย่างไรอย่างนั้น ซึง่มีความ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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เชือ่ว่า หากใครได ้ลอดผ่านทอ้งมงักรเหมือนเป็นการสะเดาะหก์ลบัไปก็จะพบแต่ความโชคดี (โปรแกรมล่องเรอืชมถ า้เลเขากอบ สามารถ
เปลีย่นแปลงไดต้าม ความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและ ระดบัน า้ทะเล หากไม่สามารถล่องเรอืได ้ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
ค่าใชจ่้ายและเปลีย่นแปลงโปรแกรมท่องเทีย่วเป็นท่องเทีย่ววงัเทพทาโรแทน ) 

 น าท่านเขา้สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมืองชาวตรงั  ศาลเจา้ท่ามก๋งเยีย่  (Tham Kong Yia Shrine) ตัง้อยู่บนถนนเพลนิพิทกัษ ์เป็น
ศาลเจา้ทีค่นส่วนมากนิยมมากราบไหวข้อพร  ศาลเจา้ท่ามกงเยีย่ ชาวบา้นเรยีกว่า  โรงพระท่ามกงเยีย่  นับเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวตรงั 
นับตัง้แต่แรกเกดิจากครรภม์ารดาเมือ่อายุครบเดอืนบดิามารดาจะพามาไหวเ้พือ่ขอใหพ้ระท่ามกงเยีย่รบัไวเ้ป็นบุตร โดยการบอกวนัเดอืนปี
เกิดใหเ้จา้หน้าที่ศาลเลือกชือ่ใหต้ามสมควรแลว้จึงเสี่ยงโป้ยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีชือ่กลางเดียวกนัว่า ท่าม ไม่ว่า
ชาวบา้นจะมีทุกขโ์ศกโรคภยั วารดถิ ีงานเทศกาล หรอืประสบความส าเรจ็ใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหวส้กัการบูชาเสมอกล่าวว่าเซยีมซี
ของท่านแม่นย าผูค้นมกันิยมบนท่านดว้ยหมูย่างทัง้ตวัหรอืย่อมลงมาตามก าลงัศรทัธาและทุนทรพัย ์หรอืความเกี่ยวขอ้ง ความส าเรจ็ใน
กจิการนั้นๆ โดยเฉพาะในวนัหยุดหรอืเทศกาลส าคญั ลูกหลานจะพรอ้มใจกนัมาสกัการะบูชาทา่นอย่างเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรงั 
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจ าจังหวดัตรงั ชม วงเวียนพะยูน สตัวน์ ้าที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัตรงั ชม วิหาร
ครสิตจกัรตรงั โบสถค์รสิตท์ีม่าอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสเีหลอืงตัง้โดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ เมนูพเิศษ หมูย่างเมอืงตรงั 
   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมธรรมรนิทร ์ธนา หรอืเทยีบเท่า  
วนัองัคาร ที ่13 เมษายน 64 (2)  

ตรงั - ท่าเรอืปากเมง – ลงเรอืสู่เกาะมุก – ถ า้มรกต – เกาะเชอืก – หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางไปยงัท่าเรอืปากเมง ลงเรอืสู่ เกาะมุก ลอยตวัชมความงามของ ถ า้มรกต หน่ึงใน UNSEEN  THAILAND  อญัมณีเม็ด

งามของทอ้งทะเลอนัดามนั รว่มกนัคน้หาความเรน้ลบัทีน่่าอศัจรรย ์ภายในถ า้มรกต ที่จะน าไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ทีถู่กรายลอ้มไดด้ว้ยมวล
หมู่แมกไมแ้ละแนวหนา้ผาชนัลกัษณะคลา้ยปล่องภูเขาไฟที่ซกุซ่อนตวัรอการมาเยอืนของท่าน ตลอดจนการไขปรศินาที่มาของชือ่ “ถ า้
มรกต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั บนเรอื 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชือ่เสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาหใ์ตส้มุทร เป็นเกาะที่มีความกวา้งมาก มีชายหาดที่มี

ทรายขาวละเอยีด ชายหาดกวา้งใหญ่สวยงามน่าเล่นน ้า น ้าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการงั น ้าตืน้ ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพนัธุ ์ทุกวนั
จะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรอืเล่นน ้า อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็น จ านวนมาก  นอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่อุดมไปดว้ย
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นตน้ไมห้รอืช ัน้หนิทีส่วยงามแปลกตามากมาย  

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยงั เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจุดด าน ้าชมปะการงั ที่สวยที่สุดของทะเลตรงัสามารถ ชม 

ปะการงัอ่อนมีทัง้สีแดง สีสม้ สมี่วง สีเหลอืง สชีมพู และอีกมากมาย สมัผสั ดาวขนนก เกาะเชอืกเป็นเกาะเล็กๆ ทัง้ 3 เกาะ อยู่ในวงลอ้ม 
ของเกาะมุก และเกาะกระดาน เป็นเกาะสมัปทานรงันกทัง้สามเกาะ ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กโิลเมตร มีลกัษณะ เป็นโขดหนิ แหละหนา้
ผาหนิสูงชนั ไม่มีชายหาด หรอืบา้นเรอืนของผูค้น และชาวประมงอาศยัอยู่บนเกาะทัง้สาม นอกจากมี กระท่อมของคนเฝ้า รงันกปลูกเรยีง
รายบนโขดหนิรอบตวัเกาะ บรเิวณรอบเกาะทัง้สามเป็นแหล่งด าน ้า ชมปะการงัชนิดต่างๆ มีทัง้ ปะการงัน ้าตืน้และน ้าลกึ รายรอบ มีฝูงปลา
ทะเลสสีนัสวยงามนานาชนิด เชน่ ปลานกแกว้ ปลาโนร ีปลาสนิสมุทร ปลาลายเสอื 



 

BWV-TST412 ตรงั สงขลา 4D3N_DD_12-15APR21 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 (โปรแกรมการท่องเที่ยวทะเลตรงั อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดบัน ้าทะเล เพื่อความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั หากสภาพอากาศไม่เอือ้ต่อการลอยตวัเขา้ชมถ า้มรกตและด าน ้าทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
ค่าใชจ่้ายทุกกรณีเน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ท ัง้สิน้) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
จากนั้น น าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอืปากเมง  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่หาดใหญ่ สงขลา (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซซี ัน่ หรอืเทยีบเท่า  
วนัพุธ ที ่14 เมษายน 64 (3)  

 วดัพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน -  สะพานติณสูลานนท ์- เกาะยอ - นมสัการพระนอน วดัแหลมพอ้ - 
 หาดสมหิลา – เขาตงักวน – ย่านเมอืงเก่าสงขลา -งานเลีย้งรดน ้าขอพรผูใ้หญ่ ณ โรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ วดัพะโคะ หรอื วดัราชประดิษฐาน วดัแห่งนี้คือสถานที่จ าพรรษา

ของสมเด็จพระโคะ หรอื หลวงพปู่ ทวดเหยยีบทะเลน ้าจดื พระเกจอิาจารยท์ีป่ระชาชนให ้
ความนับถือ เป็นต านานของปาฎิหารยห์ลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื มีเร ือ่งเล่ากนัว่า 
วนัหน่ึงมีโจรสลดัแล่นเรอืเลยีบมาตามฝ่ัง เห็นสมเด็จพะโคะ หรอืหลวงปู่ ทวดเดินอยู่ มี
ลกัษณะแปลกกว่าคนทัง้หลาย จึง่ใครล่องดี โจรสลดัไดจ้อดเรอืและจบัสมเด็จพะโคะไป 
เมือ่เรอืแล่นมาไดส้กัพกัเกดิเหตุการณใ์หเ้รอืไม่สามารถแล่นไปต่อได ้ตอ้งจอดอยู่หลาย
วนัจนในที่สุดน ้าจดืบนเรอืหมด ไม่มีใหด้ื่ม สมเด็จพะโคะสงสารจงึเอาเทา้ซา้ยแชล่งไป
ในน ้าทะเล เกดิเป็นประกายโชติชว่ง และน ้าทะเลไดก้ลายเป็นน ้าจืด โจรสลดัเกดิความ
เลื่อมใสศรทัธากราบไหวข้อขมา และน าสมเด็จพะโคะขึน้ฝ่ัง เร ือ่งราวไดแ้พรส่ะพัด
ออกไป ประชาชนจึงพากันมากราบไหวบู้ชาเป็นจ านวนมาก น าท่านชมสถานที่
ศกัดิส์ทิธิ ์ทีห่ลวงปู่ ทวดเคยใชข้ณะจ าพรรษาทีว่ดัแห่งนี ้เชน่ บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์ทีท่่านเคยใชเ้ป็นทีส่รงน ้า และซกัจวีร รอยพระพุทธบาทของ
หลวงปู่ ทวด ระหว่างทางผ่านชมวดัตน้เลยีบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) วดัดี
หลวง (วดัทีห่ลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมววิตน้ตาลระหว่างสอง
ขา้งทาง 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เกาะใหญ่แกรนดแ์คนยอน เป็นแอ่งเก็บน ้าขนาดใหญ่และหนา้ผา
สูง ทีถู่กพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว มีคาเฟ่ จุดเซลฟ่ี บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลาง
หนา้ผาสนี ้าตาลสม้ลอ้มรอบดว้ยผืนน ้าสเีขยีวมรกตสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู่เกาะยอ  

 น าท่านเดินทางขา้ม สะพานติณสูลานนท ์สะพานคอนกรตีที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 
เมตร ก่อสรา้งขึน้ในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท ์ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีเพือ่รองรบัการคมนานมทางรถยนต ์โดยเชือ่ม
เกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ากระจาย อ.เมืองสงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมสัการพระนอน วดัแหลมพอ้  
หรอืวดัพระนอนวดัแหลม ตัง้อยู่ทีบ่า้นสวนทุเรยีน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  รมิทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และส าคญั
วดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด  ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางปรนิิพพานที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศลิปะ   ทัง้นีเ้น่ืองดว้ยทีต่ ัง้วดัอยู่ใกลถ้นนเชงิสะพานตณิสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จงึท าใหเ้ป็น
สิง่ทีส่ะดุดตาของผูท้ีข่บัรถผ่านไปมา 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
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 เชค็อนิหาดสมหิลา สูดกลิน่อายทะเล ชมววิทิวทศัน ์เกาะหนู เกาะแมว เดนิทอดน่องบน หาดทรายแกว้ หาดทรายสขีาวละเอยีดนวลตา
ขนานไปกบัทิวสนที่ปลูกเรยีงรายเรยีบชายหาด ถ่ายรูปคู่สญัลกัษณข์องหาดสมิหลา รูปป้ันนางเงือกสีทอง จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายรูปเชค็อนิ  

 น าท่านสู่ เขาตงักวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองสงขลาได ้
โดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นทีป่ระดิษฐานเจดยีพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซึง่สรา้งในสมยัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช ศลิปะ
สมยัทวาราวด ีเดนิขึน้บนัไดพญานาค 145 ขัน้ หรอืหากท่านไม่สะดวกเดนิขึน้บนัไดสามารถโดยสารลฟิตข์ึน้ไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่า
ขึน้ลฟิต ์ท่านละ  30 บาท) อสิระใหท้่านสกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เสรมิสริมิงคลแก่ชวีติตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดนิทางเทีย่วชม ย่านเมอืงเก่าสงขลา จุดแลนดม์ารค์และจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อสิระใหท้่ายไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตกึโบราณสถาปัตยกรรมจนีผสมผสานชโินโปรตุกสี ก าแพงสตรทีอารต์ หบั โห ้หิน้ โรงสขีา้วเก่าแก่สแีดง บา้นนคร
ใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑเ์ล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งจดัเลีย้งของโรงแรม 
 ดนิเนอรสุ์ดพเิศษ !! จดังานเลีย้ง รดน ้าขอพรผูใ้หญ่ เสรมิสริมิงคล เน่ืองในวนัสงกรานต ์(ปีใหม่ไทย) 
   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซซี ัน่ หาดใหญ่ หรอืเทยีบเท่า  
วนัพฤหสับด ีที ่15 เมษายน 64 (4)  
 วดัมหตัตมงัคลาราม – วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล- ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านสู่ วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล หรอื เจดียส์แตนเลส ตัง้เด่นเป็นสง่า

อยู่บนเขาคอหงส ์หลงัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิท ์ โดยองคพ์ระเจดยีม์ีความงดงามแปลกตา
โดยโครงเหล็กทุกชิน้เป็นสแตนเลสทัง้หมด เรยีกไดว่้าเป็น เจดยีส์แตนเลส หน่ึงเดยีวในโลก 
พระมหาธาตุ เจดียไ์ตรภพไตรมงคล สรา้งขึ ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตั ิ60 
ปี อกีทัง้ยงัสรา้งเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม 
ประเพณีไทย การเผยแพรพุ่ทธประวตัแิละพุทธจรยิวตัรสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

จากน้ัน น าท่านเดนิทาง สู่ วดัมหตัตมงัคลาราม หรอื วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัที่เก่าแก่อีกวดัหน่ึง
ของอ าเภอหาดใหญ่ หน่ึงในสถานทีเ่ทีย่วชมวดัที่สวย  มีสิง่ส าคญั คอื เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน
พระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กวา้ง 10 เมตร ชือ่ พระพุทธหัตถมงคล 
ทีว่่ากนัว่าใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ที่นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม
มากราบไหว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูขา้วเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอด
หาดใหญ่เมนูขึน้ชือ่สุดอรอ่ย 

 อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสนิคา้มีใหเ้ลอืกซือ้เลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ ขนมขบเคีย้ว เคร ือ่งส าอางค ์เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจน
เคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทั่วไป ตลาดกมิหยงจะมี 2 ช ัน้ ช ัน้ล่างจะขายสนิคา้ทั่วไป ส่วน
ช ัน้บนจะเนน้ไปทางเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD511 
18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ........... 
 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนรถ ทางบรษิทัฯ จะจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน  
หมายเหตุ : รายการทวัรท์่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบรษิัท(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์
คนขบัรถของแต่ละสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั. 
เน่ืองจากเป็นเทีย่วบนิแบบเช่าเหมาล า ท ัง้นี้เทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัการCONFIRM จากทางสายการบนิ ทาง
บรษิทัไม่สามารถแทรกแซงได ้หากไดร้บัการ CONFIRM เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัแจง้ CONFIRM ใหท้ราบก่อนเดนิทาง 3-5 วนั หากลูกคา้ตอ้งการ
ซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิในประเทศ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีก่่อนทกุคร ัง้ 
อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 
12 – 15 เมษายน 2564 11,555 + 3,000 
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* ค่าบรกิารขา้งตน้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   ช าระไดท้ีเ่จา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ตามทีร่ะบุ  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระ 20 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
 ค่ารถปรบัอากาศ น าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ      
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
อตัราค่าบรกิารน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
 ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กทีม่อีายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร ์50 % จากราคาทวัรข์องผูใ้หญ่ แต่ไม่เก็บค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ  
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทวัรผ์ูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์ท่านละ 4,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามทีบ่รษิทัก าหนด ขออนุญาตตดั
ทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอตัโนมตัิ และตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรอืไม่ช าระเงิน
ตามก าหนดใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางนั้น ๆ  เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้
ระบุไวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 เง่ือนไขการยกเลกิและการคนืค่าทวัร ์

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดทีลู่กคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงิน (ยดึเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิ (ถา้มี) อาทเิช่น ค่ามดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ ๆ  
4. กรณีสายการบนิหรอืบรษิทัทวัร ์แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ท าการคนืเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทวัรน้ี์เป็นราคาโปรโมช ั่น ต ัว๋เคร ือ่งบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผูจ้องไม่สามารถเดินทางได ้สามารถเปลี่ยนผู ้
เดนิทางแทนได ้ดงัน้ี 
1. ผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง และสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยตอ้งแจง้ทางบรษิทัล่วงหน้าพรอ้มส าเนาหน้าบตัรประชาชนของผู้

เดนิทางแทน ก่อนการเดนิทาง 7 วนัท าการ (ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุด) สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย 
2. หากผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง ตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน แต่แจง้หลงั 7 วนัก่อนการเดนิทาง มคี่าใชจ้่ายในการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

2,000 บาท / ต ัว๋ 1 ใบ  
3. หากผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง 3 วนัก่อนการเดนิทาง ไม่สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 

**เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคนืไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ ** 

หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 
2. บรษิทัฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจาก  ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ่้น ปฏวิตัแิละอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ

หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคนืเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะ

จดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้าย

ทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
8. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเทีย่วเอง 
9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิัท

ก ากบัเท่านั้น 
10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจใหถ้ี่ถว้น เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 


