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ก าหนดการเดนิทาง ออกเดนิทางทกุวนัพฤหสัฯ – กลบัวนัอาทติย์ 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ตรงั 
 

18.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี  ประต ู 3  ถนนพระราม 4  (ตรงขา้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) 

เจา้หนา้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 

19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จงัหวัดตรัง สนุกสนานไปกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง พร้อมฟงั

บรรยายสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย… 

**หมายเหต*ุ*  กรุณาแยกสัมภาระ และของใช้จ าเป็นส าหรับนอนพักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน  

(.... ชุดเล่นน้ า ชุดนอน ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ...) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ตรงั – สตลู – เกาะอาดงั –  

 ด าน้ าชมปะการงั – พกับนเกาะหลเีปะ๊ 
 

เช้า เดินทางถึงจังหวัดตรงั  

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า ... แบบติ่มซ า 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ทา่เรอืปากบารา จงัหวดัสตลู 

ค าว่า "สตูล" มาจากค าภาษามาลายู ว่า 

"สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิด

หนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องท่ีเมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็น ภาษามาลายูว่า "นคร 

สโตยม าบงัสการา" หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดงันั้น "ตราพระ

สมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณข์องจงัหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

10.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา  

11.30 น. น าท่านลงเรอืเดินทางสู่ เกาะอาดัง เกาะกลางทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลตะรุเตา 

จงัหวัดสตูล เปน็เกาะทีม่คีวามใหญเ่ปน็อนัดับสองรองจากเกาะตะรุเตา อันเป็นส่วนหนึ่งใน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาหรืออุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่ใกล้กับเกาะหลีเป๊ะ มีความยาว 

6 กิโลเมตร และกว้าง 5 กิโลเมตร จุดสูงสุดของเกาะคือ 690 เมตร  

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%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ  (แบบกล่อง) 

บ่าย น าท่านเดินเล่นชมสภาพของเกาะอาดัง ท่ีมีความสงบ สะอาด และเป็นสถานที่ต้ังของหน่วย

พิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา บนเกาะไม่มีที่พักของเอกชนให้บริการ จะมีก็แต่บ้านพัก

ของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ และจุดให้กางเต็นท์ ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวจึงมักจะไปพักค้างแรมบนเกาะ

หลีเป๊ะที่อยู่ใกล้เคียงกันมากกว่า มนี้ าตกอยู่ 2 แห่งบนเกาะ ทางทิศตะวันออกของเกาะเป็นหาด

ทรายขาวยาวราว 200 เมตร จากนั้น ให้ท่านได้ ด าน้ าชมปะการังใกลช้ดิปลาทะเล ซึ่งในน้ า  

จะเต็มไปด้วยปะการังโขดและปะการังชนิดอื่น ๆ รวมถึงสัตว์ทะเลต่าง ๆ ที่อาศยัตามแนวเช่น 

ดาวทะเล, เม่นทะเล, 

ปลาสลิดหิน, ปลาขี้ตงั

เบ็ด, ปลานกแก้ว 

เป็นต้น ทุกท่านจะได้

สัมผัสกับความงดงาม

ของธรรมชาติ และได้

เล่นน้ าทะเลใสบริสุทธิ์  

จากนั้น น าท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงาม

ของน่านน้ าทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะท่ี

หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรม IDYLLIC CONCEPT RESORT หรอืเทียบเทา่ 

 (*** หมายเหต ุ :  หอ้งพกัทีห่ลเีป๊ะจะเปน็เตยีงแบบ DOUBLE BED เทา่นั้น ***) 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ...  

18.00-24.00 น.  แนะน าให้ทา่นไดไ้ปเดินเลน่ที ่ถนนคนเดนิ

เกาะหลเีปะ๊ เป็นถนนเล็ก ๆ บนเกาะสาย

ส าคัญ เพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไป

ด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้าน

ทวัร์ ร้านขายอุปกรณ์ด าน้ า ร้านขายของท่ี

ระลึก นวดสปาเพื่อผอ่นคลาย อาหารทะเล

สด ๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรยีงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ตรงั – กนัตงั – วนอทุยานบอ่น้ ารอ้น – พพิธิภณัฑ ์
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้น น าท่านเดินทางสู่จงัหวัดตรัง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วนอทุยานบอ่น้ ารอ้นกนัตงั จงัหวัดตรงั อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา

หวาง ป่าควนแคง และป่าน้ าราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ จากบริเวณที่อุดมไปด้วยบ่อน้ าร้อน

ธรรมชาติใต้ผิวดินมาสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในปัจจบุนั โดยได้รบัการจัดตั้ง

ให้เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มลีักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

ผสมผสานกับสภาพป่าเป็นดงดิบชื้น และบางส่วนเป็นป่าพรุที่มีน้ าท่วมขังตลอดปี อีกทั้งมีพื้นท่ี

บางส่วนเป็นพรุน้ าร้อนมีน้ าไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา 

พืชพรรณและสัตว์ป่า จดัว่าค่อนข้างมีสภาพป่าที่สมบรูณ์

ปานกลาง และสัตว์ป่าที่พบได้แก่ ชะมด ค้างแว่นถิ่นใต้ 

กระจง ไก่ป่า นกชนิดต่าง ๆ สถานที่น่าสนใจ ได้แก ่บ่อ

น้ าร้อนควนแคง บริเวณพื้นที่พรุน้ าร้อน โดยได้พฒันา

ปรบัปรุงเป็นบ่อน้ าร้อน จ านวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ า

ประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามล าดบั 

จากนั้น น าท่านเข้าชม พพิธิภณัฑพ์ระยารษัฎานปุระดษิฐม์หศิรภกัดี เป็นที่ต้ังของสถานที่ประวัติศาสตรท่ี์

ส าคัญ ย้อนอดตีไปสู่ความรุ่งเรอืงในวันวาน กับสถานที่ที่ครั้ง

หนึ่งเคยเป็นท่ีตั้งของ "จวนเก่าเจ้าเมืองตรงั" หรือบ้านพกั 

อดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักด ี ซึ่งปลูก

สร้างขึ้นเป็นเรอืนไม้ 2 ชั้น และยงัคงอวดโฉม อันคลาสสกิมา

จนทุกวันนี้ โดยภายในนั้นมีรูปป้ันหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลส าคัญท่าน

นี้ให้ได้ชม พร้อมกับเก็บรกัษาเครื่องมือ เครื่องใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของท่านไว้อย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ 

ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษานั่นเอง 

จากนั้น น าท่านแวะชม ตน้ยางพาราตน้แรกของประเทศไทย เป็นต้นยางท่ี พระยารัษฎานุประดิษฐ์

มหิศรภักด ี ได้เดินทางไปดูงานในประเทศมลายู เห็นชาวมลายูปลูกยางกันมีผลดมีาก ก็เกิด

ความสนใจที่จะน ายางเข้ามาปลูกในประเทศไทยบ้าง แต่พันธุ์ยาง

สมัยนั้น ฝรั่งซึ่งเป็นเจ้าของสวนยาง หวงมาก ท าให้ไม่สามารถน

น าพันธุ์ยางกลับมาได ้จนกระท่ัง พ.ศ. 2444 พระสถลสถานพิทักษ์

เดินทางไปที่ประเทศอินโดเซีย จึงมีโอกาสน ากลา้กลับมาได้ โดย

เอากล้ายางมาหุ้มรากด้วยส าลีชุบน้ า แล้วหุ้มทบัด้วยยกระดาษ

หนังสือพิมพ์อกีชั้นหนึ่ง จึงบรรจลุงลังไม้ฉ าฉา ใส่เรือกลไฟ ซึ่ง

เป็นเรอืส่วนตัวของพระสถลฯ และรีบเดินทางกลับประเทศไทยทันที 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
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จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรปูกับ สถานรีถไฟกนัตัง สุดปลายทางรถไฟสายอันดามัน เป็นสถานีที่เก่าแก่

แห่งหนึ่งของไทยท่ีอยู่คู่กับทางรถไฟสายใต้มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2456 สถานีรถไฟกันตงัเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสี

เหลืองมสัตาร์ดสลับน้ าตาล อันเป็นคู่สหีลกัที่คุ้นตาของอาคาร

รถไฟทั่วไป ตวัอาคารแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคาร

และชานชาลา ด้านหน้าของอาคารมีมุขยื่น มีการตกแต่งประดบั

มุมเสาด้วย ลวดลาย ไมฉ้ลุงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 

ปจัจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร

แล้วส่วนตัว อาคารที่ท าเป็นห้อง มีผนังไม้ตีตามตั้งโชว์เคร่า 

พร้อมช่องลมระแนงไม้ตีทแยง บาน

ประตูหน้าต่างไม้แบบเก่า ส่วนที่เป็น

โถงมีรั้วลูกกรงไม ้ พร้อมบานประตู

ขนาดเล็กน่ารักกั้นพื้นที่ให้เป็น

สัดส่วน ส่วนด้านหลังอาคารเป็นชาน

ชาลามีหลังคาจั่วคลุมแยกต่างหาก 

โดยเสารับ หลังคาชาน ชาลานี้มีค้ ายันไมฉ้ลุตกแต่งให้กลมกลืนกับตวัอาคาร 

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายภาพกับ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 หรือภาพศิลป ์

จ านวน 12 จดุ ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง  โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์ภายใต้

แนวคิด “วิถีกันตัง Colourful” จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยกัษ์ กวางน้อย 

มังกร ฉลาม ปลาหมึก 

นกนางแอ่น ลูก

ยางพารา ป๊อปอาย 

สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก  ซึ่ง

กระจายอยู่ตามตรอก

ซอกซอยหรือถนนสาย

ต่างๆ และก าลังได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเยือน  โดยได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของ

บ้าน หรือเจ้าของสถานทีต่่างๆ ที่สละพื้นที่หน้าบ้าน หรือฝาผนัง ให้ท ากิจกรรมดงักล่าว 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย...  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดาว... 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    ศาลเจา้ทา่มกง๋เยีย่ - กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจา้ทา่มกงเยีย่ ชาวบ้านเรียกว่า  

“โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวตรงั นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่อ

อายุครบเดือน บิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเย่ียรับไว้เป็นบุตร โดยการบอกวัน

เดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาล

เลือกชื่อให้ตามสมควร แล้วจึง

เสี่ยงโปยถามพระ โดยมากบุตร

ของท่านทกุคนจะมีชื่อกลาง

เดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้าน

จะมีทุกข์โศกโรคภัย วารดิถี 

งานเทศกาล หรือประสบ

ความส าเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สกัการบูชาเสมอ กล่าวว่าเซียมซีของท่านแม่นย า 

ผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามก าลังศรทัธาและทุนทรพัย์ หรือความ

เกี่ยวข้อง ความส าเร็จในกิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลส าคัญ ลกูหลานจะ

พร้อมใจกันมาสักการบูชาท่านอย่างเนืองแน่น    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง น าท่านแวะซ้ือของฝาก 

จากนั้น ให้ท่านไดอ้สิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย... 

23.45 น. เดนิทางถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระราม 4 (ตรงขา้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิาพ  

 

 

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

 

 

*** หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... เกาะหลเีป๊ะ สตลู ตรงั  4 วนั 2 คนื 

*** รถตู ้– ไมน่อ้ยกว่า 9 ทา่น *** 

 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 15,500.-  บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ    4,500.-  บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 1. ค่ารถตู ้... จ ากัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่าที่พัก / ค่าธรรมเนียมการเข้าชม / ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม    

3. ค่าบริการน าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (ยังไม่รวมค่าทิป) 

4. ค่าประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์) 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร,์ ใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติ่มตามการจ่ายจริง  (ถ้ามี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 400 บาท 

 

 

 เงือ่นไขการจอง และช าระคา่บรกิาร 

กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม

ช าระเงิน คา่มดัจ าทา่นละ 7,500.- บาท ... 

ส าหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด กรุณาช าระ

ก่อนการเดินทาง 14 วัน ... หากไมช่ าระภายใน

เวลาทีก่ าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท าการยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ าทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
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 หมายเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก

เท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปญัหา

การจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์

ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถอืว่า

ท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

  

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์........ เกาะหลเีป๊ะ สตูล ตรัง 4 วนั 2 คนื (รถตู้) ......วนัเดินทาง.................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วนัเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


