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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)           

 สนามบนิดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถ้ำเลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย – หอนาฬิกาตรัง 

– วงเวียนพะยูน - วิหารคริสตจักรตรัง 

07.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504  (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรยีบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกทีน่ัง่บนรถ ทางบรษิัทฯ จะจัดสรรทีน่ัง่ตามลำดับการจองพรอ้มชำระเงนิ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จังหวัดในภาคใต้ของประเทศ

ไทย ตรังหรือเมืองทับเท่ียงเป็นจังหวัดท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมือง

ท่าค้าขายกับตา่งประเทศ เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมไปสู่จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหล

ล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทาง

เข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่ง

เรือในบางจุดแล้วจึงค่อยเดินสำรวจถ้ำต่าง ๆ 

อันได้แก่ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ 

เป็นต้น  โดยมี ระยะทางสำรวจถ้ำทั้ งหมด

ประมาณ 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและ

หวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือ

ตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอด

ผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า 

"ถ้ำลอด" จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกรอย่างไรอย่างนั้น ซึ่งมีความ

เชื่อว่า หากใครได้ ลอดผ่านท้องมังกรเหมือนเป็นการสะเดาะห์กลับไปก็จะพบแต่ความโชคด ี(โปรแกรม

ล่องเรือชมถ้ำเลเขากอบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ 

ระดับน้ำทะเล หากไม่สามารถล่องเรือได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

ท่องเที่ยวเป็นท่องเท่ียววังเทพทาโรแทน ) 

จากนั้น นำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย  (Tham Kong Yia Shrine) 

ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร  ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย 

ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย  นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์

มารดาเมื่ออายุครบเดอืนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเย่ียรบัไว้เป็นบตุร โดยการบอกวัน

เดือนปีเกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้วจึงเสี่ยงโป้ยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคน

จะมีชื่อกลางเดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วารดิถี งานเทศกาล หรือ                  

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%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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ประสบความสำเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซีของท่านแม่นยำ

ผู้คนมักนิยมบนท่านด้วยหมูย่างทั้งตัวหรือย่อมลงมาตามกำลังศรัทธาและทุนทรัพย ์หรือความเกี่ยวข้อง 

ความสำเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญ ลูกหลานจะพร้อมใจกันมา

สักการะบูชาท่านอย่างเนืองแน่น ผ่านชม หอนาฬิกาตรัง สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจำจังหวัดตรัง ชม 

วงเวียนพะยูน สัตว์น้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ชม วิหารคริสตจักรตรัง 

โบสถ์คริสต์ท่ีมาอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี อาคารสีเหลืองต้ังโดเด่นอยู่กลางสวนหย่อม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง 

จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

 ตรัง - ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง ลงเรือสู่ เกาะมุก ลอยตัวชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งใน 

UNSEEN  THAILAND  อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเลอันดามัน ร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ 

ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่หาดทรายเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมได้ด้วยมวลหมู่แมกไม้และแนวหน้าผาชัน

ลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน ตลอดจนการไขปริศนาที่มาของชื่อ  

“ถ้ำมรกต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน สถานที่ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทร เป็นเกาะที่มี

ความกว้างมาก มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นน้ำ น้ำทะเลใสจน

มองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะจอดเรือ

เล่นน้ำ อาบแดดชมความงามของหาดทรายเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ ยังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วย

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่สวยงามแปลกตามากมาย  
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จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเชือก อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ถือเป็นจดุดำน้ำชมปะการัง ที่สวย

ที่สุดของทะเลตรังสามารถ ชม ปะการังอ่อนมีทั้งสีแดง สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และอีกมากมาย 

สัมผัส ดาวขนนก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ อยู่ในวงล้อม ของเกาะมุก และเกาะกระดาน 

เป็นเกาะสัมปทานรังนกทั้งสามเกาะ ห่างจากเกาะไหงประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะ เป็นโขดหิน 

แหละหน้าผาหินสูงชัน ไม่มีชายหาด หรือบ้านเรือนของผู้คน และชาวประมงอาศัยอยู่บนเกาะทั้งสาม 

นอกจากมี กระท่อมของคนเฝ้า รังนกปลูกเรยีงรายบนโขดหินรอบตัวเกาะ บริเวณรอบเกาะทั้งสามเป็น

แหล่งดำน้ำ ชมปะการังชนิดต่างๆ มีทั้ง ปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รายรอบ มีฝูงปลาทะเลสีสันสวยงาม

นานาชนิด เช่น ปลานกแก้ว ปลาโนรี ปลาสินสมุทร ปลาลายเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โปรแกรมการท่องเที่ยวทะเลตรัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศ

และระดับนำ้ทะเล เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้เปน็สำคัญ หากสภาพอากาศไมเ่อือ้ตอ่การลอยตัวเข้าชม

ถ้ำมรกตและดำนำ้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคา่ใชจ้่ายทุกกรณีเนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมา

จ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งสิ้น) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ สงขลา (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.)  

จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หรือเทียบเท่า  

 

 

 



 

 

ตรัง 4 วนั 3 คืน  -5- 

www.avenue.co.th 

 

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)  

 วัดพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน -  สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน 

วัดแหลมพอ้ - หาดสมหิลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเกา่สงขลา -งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระโคะ 

หรือ หลวงพปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนให้ความนับถือ เป็นตำนานของ

ปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มีเรื่องเล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็น

สมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลกกว่าคน

ทั้งหลาย จึงลองดี โจรสลัดได้จอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป 

เมื่อเรือแล่นมาได้สักพักเกิดเหตุการณ์ให้เรือไม่สามารถแล่น

ไปต่อได้ ต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ำจืดบนเรือหมด ไม่มี

ให้ดื่ม สมเด็จพะโคะสงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเล 

เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน้ำทะเลได้กลายเป็นน้ำจดื โจร

สลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จ

พะโคะขึ้นฝั่ง เรื่องราวได้แพร่สะพัดออกไป ประชาชนจึงพา

กันมากราบไหว้บชูาเป็นจำนวนมาก นำท่านชมสถานที่ศกัดิส์ิทธิ์ ที่หลวงปู่ทวดเคยใช้ขณะจำพรรษาที่วัด

แห่งนี้ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคยใช้เป็นที่สรงน้ำ และซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ทวด 

ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) วัดดีหลวง (วัดที่หลวงปู่ท วดเคยบวชเป็น

สามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็น

แอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูกพัฒนาให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟี่ บรรยากาศ

สบาย ๆ ท่ามกลางหน้าผาสีน้ำตาลส้มล้อมรอบด้วย

ผืนน้ำสีเขียวมรกตสวยงาม สมควรแก่เวลานำท่าน

เดินทางสู่เกาะยอ  

จากนั้น นำท่านเดินทางข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพาน

คอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1 ,700 เมตร รวม

เป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อ.เมือง

สงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ  

จากนั้น นำท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ตำบล

เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่ง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูป

ปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ ทั้งนี้เนื่องด้วยที่ตั้งวัดอยู่ใกล้

ถนนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ์ั่งเกาะยอ จึงทำให้เป็นสิ่งที่สะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไปมา 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น นำท่านเช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาด

ทรายแก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่

สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จดุท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน  

จากนั้น นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุ

คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้น

บันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต ์ท่านละ 30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบชูาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตาม

อัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเกา่สงขลา จดุแลนด์มารค์และ

จดุถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพ

ความประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีน

ผสมผสานชิโนโปรตุกีส กำแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสี

ข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ 

แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่า

สงขลา เป็นต้น 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม 

 ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลี้ยง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  

จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)  

 วัดมหัตตมังคลาราม – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล- ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – 

สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ 

หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นส

แตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล 

สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน

วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนา

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
 

จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอ

หาดใหญ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย มีสิ่งสำคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 

35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ที่

นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว้ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุด

อร่อย 

จากนั้น ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทาง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

หาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินที่ DD511 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกทีน่ัง่บนรถ ทางบรษิัทฯ จะจัดสรรทีน่ัง่ตามลำดับการจองพรอ้มชำระเงนิ  

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบรษิัท (มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแตล่ะสถานที)่ เป็นผู้บรหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 
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เนือ่งจากเปน็เทีย่วบนิแบบเชา่เหมาลำ ทัง้นีเ้ทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลง  

ขึน้อยูก่ับการ CONFIRM จากทางสายการบนิ ทางบรษิัทไมส่ามารถแทรกแซงได ้ 

หากไดร้ับการ CONFIRM เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทแจง้ CONFIRM ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 3-5 วัน  

หากลูกคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ 

อัตราคา่บรกิาร .... ทะเลตรงั สงขลา 4 วัน 3 คืน 

วันเดนิทาง ราคา/ทา่น พักเดีย่ว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,555 + 3,000 

 

* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้  คา่ทัวร์ไมร่วมคา่ทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ชำระไดท้ีเ่จ้าหนา้ทีบ่รษิัทฯ กอ่นออกเดนิทาง * 

 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 

กิโลกรัม 

 ค่ารถปรบัอากาศ นำเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ     

 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบใุนรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

อัตราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 

ค่ามินิบารใ์นห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อน

การใช้บริการ) 

 คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  

 กรณีเดก็ทีม่ีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระคา่ทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้หญ ่แตไ่มเ่กบ็คา่ทปิมัคคุเทศก์และ

คนขับรถ  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 

5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่

บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง

อยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง

อย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตาม

กำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระ

เงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข

และข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบไุว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

  

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคืนคา่ทัวร์ 

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชำระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจำนวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษัททวัร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทำการคืนเงินให้ภายใน 14 วัน 

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ 

สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้ 

1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อม

สำเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และ

วันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มี

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี  

**เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **  
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , 

การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืน

เงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............ทะเลตรัง สงขลา 4 วนั 3 คืน (DD)...............วนัเดินทาง................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

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

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

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

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 

 

 


