
 

 
 
 

ทวัรต์รงั พทัลงุ สตลู สงขลา 4วนั3คืน 

ตรงั-หมูยา่ง-วฒันธรรมการกินของชาวตรงั-เท่ียวชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าราบ 

ล่องแพป่าชายเลนกินปูมา้-สนัหลงัมงักร-พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎาฯ-สถานีรถไฟกนัตงั 

ยา่นเมืองเก่า-Trang Street Art-พทัลงุ-ถนนเขาพบัผา้-นาโปแก-ทะเลนอ้ย 

คลองปากประ–ยอยกัษ-์ล่องเรือทะเลนอ้ย-เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ-รอ่งน ้าจาบงั 

เกาะหินงาม-เมืองเก่าสงขลา-หาดสมิหรา-เกาะยอ-หาดใหญ่ 

 

 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ตรงั-หาดปากเมง-พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎาฯ-สถานีรถไฟกนัตงั-ย่านเมืองเก่า- 

  เดินเล่น Trang Street Art 

05.00  พรอ้มกนั ณ  สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 

เคาน์เตอร ์สายการบินนกแอร ์(NokAir) เจา้หน้าท่ีสิตรินทวัร ์คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

07.35 น าท่านเหริฟ้าเดินทาง โดยสายการบินนกแอร ์(NokAir) DD590 (07.35-09.00) 

09.00      เดินทางถึงสนามบินตรัง รับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกด์จะรอตอ้นรับท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านขึ้ นรถตูป้รับ

อากาศ หรือมินิโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่ตัวเมืองตรัง เมืองท่ีมีวฒันธรรมการกินเป็นจุดเด่นของจงัหวดั 

ดว้ยเหตุท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งสวนยาง ปาล์มน ้ามนั และสวนกาแฟ อาหารมื้ อเชา้จึงเป็น

อาหารส าคญัในการใหพ้ลงังานในการท าสวน น าท่านสมัผสัวฒันธรมการกินอาหารเชา้แบบคนทอ้งถ่ินในรา้น

พื้ นเมือง บริการอาหารท่ีทานคู่กับชา กาแฟ เช่นต๋ิมซ าน่ึงและทอดต่างๆ หมูย่าง ปาท่องโก๋ท่ีไม่เหมือน

ปาท่องโก๋ของชาวกรุง อิ่มหนาแลว้เดินทางไปชมความสวยงามของหาดปากเมง ชายหาดท่ีมีชื่อเสียงของ

จงัหวดัตรงั แลว้เดินทางไปชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าราบ หรือบา้นน ้ารอบ ท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์

เป็นแหล่งเพาะเล้ียงปูม้า ชมการเพาะพันธุ์ปูม้า แล้วน าท่านล่องแพท่องเที่ยวชมความสวยงามของ

ธรรมชาติป่าชายเลน พรอ้มบริการอาหารกลางวนับนแพ ทานปูมา้สดๆน่ึง และอาหารพื้ นเมือง โดยชุมชน 

น าท่านชมสนัทรายท่ีเหมือนสนัหลงัมงักร  สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปไดเ้มื่อน ้าลดอยา่งน่าประทบัใจ  

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อไปยังอ าเภอกันตัง ริมฝั่งแม่น ้ าตรัง อดีตกันตังเป็นเมืองท่าส าคัญและศูนย์กลางการ

คมนาคมทางน ้า ชม พิพิธภณัฑพ์ระยารษัฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี ชมจวนเก่าเจา้เมืองตรงั และ อดีตของ

เจา้เมืองตรงั บิดาแห่งยางพาราไทย ชมประวติัความเป็นมาของตรงั ชมความเก่าแก่ของ สถานีรถไฟกนัตงั ท่ี

มีอายุมากกว่า 100 ปี  สถานีสุดทา้ยของภาคใตฝั้่งอันดามัน สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ตัว

สถานีเป็นอาคารไมช้ั้นเดียว ทรงป้ันหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน ้าตาล  ชม ตน้ยางพาราตน้แรก”ของ

ประเทศไทย จากน้ันน าท่านเดินทางกลบั อ าเภอเมืองตรงั (24 กิโลเมตร/30 นาที) น าชม ยา่นเมืองเก่าตรงั 

แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา แลนคม์ารค์ของตรงั  ชม Trang Street Art ศิลปะภาพวาดบนผนังตึก โดยมี 2 ศิลปิน

เมืองตรังร่วมกนัสรา้งสรรค ์โดยภาพวาดดังกล่าวไดส้ื่อถึงวรรคหน่ึงของจงัหวดัตรังท่ีว่า ถ่ินก าเนิดยางพารา 

เด่นสง่าดอกศรีตรงั ปะการงัใตท้ะเล สื่อความหมายของความเป็นจงัหวดัตรงัใหก้บันักท่องเท่ียวมากท่ีสุด  

 

 
  

เย็น  บริการอาหารค า่ ท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเขา้พกัท่ี รร. Rua Rasada Hotel หรือ เทียบเท่า   



 

วนัที่สอง ตรงั-ชุมชนท่องเที่ยวบา้นนาหม่ืนศรี-พทัลงุ-ถนนเขาพบัผา้-นาโปแก-ทะเลนอ้ย- 

  ล่องเรือทะเลนอ้ย-สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา-ปากบารา 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปอ าเภอนาหมื่นศรี น าชมชุมชนท่องเที่ยวบา้นนาหม่ืนศรี ซึ่งในอดีตสมยัรัชกาลท่ี5 เป็น

แหล่งปลูกขา้วเพื่อสะสมในฉางขา้วหลวง ชุมชนมีภูมิปัญญาในการทอผา้นาหมื่นศรีมากว่า 200ปี ปัจจุบัน

ไดร้ับการอนุรักษ์และส่งเสริมใหท้อผา้ลายต่างๆออกจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงของจงัหวัด น าท่านชม

พิพิธภณัฑ ์ท่ีเก็บรวบรวมผา้ลาดโบราณ ชมการทอผา้และเลือกซื้ อสินคา้ผา้ทอนาหมื่นศรี แลว้เดินทางสู่จงัหวดั

พทัลุง ระหวา่งทางแวะจุดชมวิว “ถนนเขาพบัผา้” สุดคดเคี้ ยวและอนัตรายในอดีต  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงัแหล่งเรียนรูว้ิถีเกษตรกรไทย นาโปแก แปลงปลูกขา้วสาธิต ท่ีเต็มไปดว้ยขา้วพันธุ์

พื้ นเมืองต่างๆ เช่น ขา้วสังข์หยด ขา้วซอ้มมือโบราณ น าท่านเดินชมวิวทิวทัศน์ และ ถ่ายรูปกับทอ้งนา บน

สะพานไมท่ี้ทอดยาวผ่านทอ้งนา ซึ่งค าวา่ นาโปแก ในภาษาพื้ นบา้นทอ้งถ่ินน้ัน “นา” หมายถึง นาขา้ว ส่วนค า

วา่ “โปแก” เป็นส าเนียงปักษ์ใต ้หมายถึง พ่อของแม่ พ่อแก่ พ่อเฒ่า หรือ คุณตา เอามารวมกนั ก็มีความหมาย

ว่า ท่ีนาของคุณตา น าท่านเดินทางสู่ ทะเลน้อย ทะเลสาปน ้ าจืดขนาดใหญ่ ในอ าเภอควนขนุน จังหวัด

พทัลุง ซึ่งมีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกบัทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย เรียกอีกชื่อ

หน่ึงว่า "อุทยานนกน ้ าทะเลน้อย” แวะ สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา หรือ สะพานเอกชัย (19 

กิโลเมตร/20 นาที) ท่ีทอดขา้มทะเลสาปสงขลาเชื่อมต่อระหว่าง จงัหวดัพทัลุงและจงัหวดัสงขลา มีความยาว

ถึง 5.450 กิโลเมตร ถือเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย จอดแวะกลางสะพานใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมวิว

มุมสูงจากสะพาน ทอดสายตาผ่านทะเลสาปสวยงาม มีทั้งฝูงนกน ้า และควายน ้า รวมทั้งสตัวป่์าชายเลนอื่นๆ 

น าท่าน ล่องเรือหางยาวชมความงามและวิถีชีวิตยามเย็นบริเวณคลองปากประ และ ทะเลนอ้ย ชมยอ

ยกัษ์นับรอ้ยท่ีเรียงรายอยู่ในคลองปากประ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการประดิษฐเคร่ืองมือหาปลาของชาวบา้น มี

รูปร่างเป็นสีเหล่ียมสามารถยกขึ้ นลงในน ้าเพื่อดักจบัปลาได ้ยอท่ีบริเวคลองปากประมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 

แตกต่างจากท่ีอื่น จึงไดถู้กขนานนามวา่เป็น "ยอยกัษ์" ระหวา่งนัง่เรือยงัสามารถชมฝูงควายน ้า ก าลงัวา่ยน ้าลง

หากินใตน้ ้าและ นกน ้า นับพนัๆ ชนิด ใหไ้ดช้มกนัใกล้ๆ  สีสรรคส์วยงาม และซุกซ่อนอยูใ่นดอกบวัหลากสี  

เย็น  บริการอาหารค า่ ท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเขา้พกัท่ี รร. Sri Pakpra Boutique Resort หรือ เทียบเท่า 

 

 



 

วนัที่สาม  ทะเลนอ้ย-คลองปากประ–ยอยกัษ-์เกาะตะรุเตา-ร่องน ้าจาบงั-เกาะหินงาม-เกาะหลีเป๊ะ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ในโรงแรม  

 ชมบรรยากาศยามเชา้ในทุกๆเชา้ ชาวบา้นจะพายเรือออกมา ยกยอ ของตนเองตั้งแต่เชา้ตรู่จบัปลาตวัเล็กๆมา

ใชท้ าอาหารและน าไปขาย ชมดวงอาทิตยท์อแสงท่ีขอบฟ้า บรรยากาศงดงามมาก แลว้น าท่านเดินทางไปยงั

จงัหวดัสตูล น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จงัหวดัสตูล (166 กิโลเมตร/3 ชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 

น าท่านลงเรือสปีดโบท้ เพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุด

ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 51 เกาะ ตั้งอยูใ่นทะเลอนัดามนั ดา้นใตข้อง

เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลงักาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อ

ตะรุเตาและเย่ียมชมศูนยนิ์ทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา 

จากน้ันเดินทางไปยงั เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเสน้ทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลี

เป๊ะ มีเอกลกัษณท์างธรรมชาติท่ีสวยงาม คือมีซุม้ประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องการท่องเท่ียวจงัหวดั

สตูล ว่ากนัว่าเมื่อไปเกาะไข่ตอ้งลอดซุม้ประตูหินจะสมหวงัเร่ืองความรกั หากไดล้อดพรอ้มกบัคนรกัแลว้จะท า

ใหร้กักนัชัว่นิรนัดรซุ่มประตูน้ีกลายเป็นสญัลักษณ์ของจงัหวดัสตูล และมีชายหาดท่ีขาวนวล สะอาด เหมือนสี

ไข่ น ้าทะเลสวยใสและยงัเป็นเกาะท่ีเต่าทะเลชอบขึ้ นมาวางไข่เสมอ น าท่านเดินทางสู่ ร่องน ้าจาบงั แหล่งด าดู 

“ปะการงัเจ็ดสี” กองหินใตน้ ้า บริเวณร่องน ้าจาบงั จะเป็นแหล่งปะการังอ่อน ดอกไมท้ะเลภายใตผื้นน ้าท่ีถูก

ปกคลุมไปดว้ยปะการงัอ่อนสีชมพ ูสีม่วง สีแดงมากมาย มีฟองน ้าครก แสท้ะเล ดอกไมท้ะล ดาวขนนก และฝูง

ปลาท่ีมีสีสันสวยงาม ระดับน ้าลึราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การด าน ้าต้ืนและสามารถด าน ้าลึกไดอ้ีกด้วย 

จากน้ันน าท่านไปยงั เกาะหินงาม เกาะเล็กๆ ท่ีดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีด า แต่เมื่อเขา้ไปใกลจ้ะพบวา่เกาะน้ี

ไม่มีหาดทราย หากแต่ว่าหาดสีด าน้ันคือกอ้นหินท่ีปรากฏไปทัว่บริเวณ นับเป็นความมหัศจรรยท่ี์ธรรมชาติ

สรรคส์รา้งขึ้ นมา หินท่ีเกาะหินงามเป็นหินกลมมน สีเทาด า ยามถูกน ้าจะด าแวววาว นักท่องเท่ียวจึงนิยมไปวกั

น ้าใส่ แนวหิน เพื่อใหถ้่ายรูปออกมาดูดีสวยงาม  

 
 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลางทะเล ท่ีขึ้ นชื่อวา่เป็นท่ีสุดแห่งความสวยงามของน่านน ้าทะเลไทย อยู่

ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะท่ีหาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง 

อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลท่ีสดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาวสะอาดดา้นทิศตะวนัออก 

ท่ีตั้งหมู่บา้นชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ น าท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั ร่ืนรมยก์บัความสวยงามของชายหาดท่ี

ขาวสะอาด ละเอียดเหมือนแป้งสวยงาม เดินเล่นถ่ายรูปอยา่งจุใจ  

เย็น บริการอาหารค า่ ท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเขา้พกัท่ี รร. Ananya Lipe Resort หรือ เทียบเท่า 
 

วนัที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สงขลา ย่านเมืองเก่าสงขลา-ถนนนางงาม-เงือกนอ้ย หาดสมิหรา-

เกาะยอ-หาดใหญ-่กรุงเทพ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรม 

พกัผ่อนตามอทัธยาศยักบัธรรมชาติท่ีสวยงาม ไดเ้วลาสมควรแลว้เดินทางกลบัฝ่ังท่าเรือปากบารา  

น าท่านข้ึนฝั่งท่ีท่าเรือปากปารา รบัสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางต่อดว้ยรถยนตส์ู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

(121 กิโลเมตร/2.15 ชัว่โมง)   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมยา่นเมืองเก่าสงขลา บริเวณท่ีมีประวติัความเป็นมาและมีอายุยาวนานมากว่า 200 ปี น าท่านแวะ 

แหลมสมิหลา ท่ีมีโขดหินขนาดย่อมย่ืนลงทะเล หาดทรายขาวละเอียด ท่ีเรียกว่า “ทรายแกว้” ถ่ายรูปกับรูป

ป้ันนางเงือกทอง เมี่อมองออกไปในทะเลสามารถมองเห็น เกาะหนู และ เกาะแมว อีกดว้ย  จากน้ันน าชมย่าน

เมืองเก่า ชมความเก่าแก่ของตึก อาคาร และบา้นเรือนในบริเวณน้ีท่ียงัคงอยู่  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ี

ระลึกกบัตึกเก่าท่ียงัคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว ้มีหอ้งแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิกสไตล ์ชิโนโปรตุกีส และยงั

มีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ ยนอยู่ปะปนกนัทั้งสองฟากฝั่งถนนบนถนนนครนอก และ ถนน

นครใน เช่น โรงสีแดง “หบั โห ้หิ้ น” โรงสีขาวเก่าแก่, ประตูสู่เมืองเก่าสงขลา, บา้นเรือนโบราณ และ ภาพวาด

สตรีทอาร์ทต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงเร่ืองราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา บนถนนนางงาม แลว้เดินทาง

ต่อไปยงัเกาะยอ แวะถ่ายรูป สะพานติณสูลานนท ์ท่ีชาวสงขลานิยมเรียกว่า สะพานติณ สะพานเปรม หรือ

สะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ทอดขา้มผ่านทะเลสาบสงขลา เดินทางกลับ

หาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

21.05  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์(Thai Smile) WE 268 (21.05-22.35) 

22.35  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

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

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

29 มี.ค.-01 เม.ย.64 05-08 เม.ย.64  12-15 เม.ย.64**  

19-22 เม.ย.64  26-29 เม.ย.64  03-06 พ.ค.64   

10-13 พ.ค.64  17-20 พ.ค.64  24-27 พ.ค.64   

   เดินทาง** 12-15 เม.ย.64** เพิ่มท่านละ 5,000 บาท          
 

 

อตัราค่าบริการ    

พกัหอ้งคู่ท่านละ    33,900   บาท 

พกัเดี่ยวเพิ่ม        6,000    บาท 
 

กรุณาจองทวัร ์พรอ้มเงินมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  

  

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-ตรงั (NokAir) / หาดใหญ-่กรุงเทพฯ (Thai Smile) 

- ค่ารถตู ้หรือ รถโคช้ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามรายการ  

- ค่าอาหาร ท่ีพกั น าเท่ียวตามรายการพรอ้มมคัคุเทศก์ 

- ค่าเขา้สถานท่ีต่างๆ ตามระบุในรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์    

       

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ซกัรีด อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีสัง่เพิ่มนอกรายการ  

- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ  

- ค่าทิปคนขบัรถ และ มคัคุเทศก ์ท่านละ 400.-บาท 

การจอง และเงื่อนไขการยกเลิก  

- ส่งใบจอง พรอ้มเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ทนัที หลงัการจอง  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 10 วนั 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง แลว้มีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

  จ านวนท่ีก าหนดไว ้

- ลูกคา้ยกเลิกการเดินทางกอ่นวนัเดินทาง น้อยกวา่ 30 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิไม่คืนมดัจ าทวัรท์ั้งหมด  

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกครั้ง 

 

 



 

หมายเหต ุ:  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 10 วนั  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้าและสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย เช่นการล่าชา้ของสาย

การบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,จลาจล ,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร , ยานพาหนะเกิดเหตุขัดขอ้ง เป็นตน้ โดยจะ

พยายามใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัท่านและสงวนสิทธ์ิไม่สามารถรบัผิดชอบต่อภยัธรรมชาติทั้งปวง   

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่รบัผิดชอบในส่วนท่ีเป็นทรพัยส์ินส่วนตวั ไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด เช่น กระเป๋าเงิน ของมีค่า 

กระเป๋าถือ เป็นตน้  

4. โรงแรมท่ีพกัท่ีระบุในรายการ หากการเดินทางตรงกบัช่วงงานเทศกาล หรือ วนัหยุดยาวส่งผลใหโ้รงแรมเต็ม ซึ่งจ าเป็นตอ้ง

เปล่ียนโรงแรมท่ีพกั โดยค านึงถึงความเหมาะสม  

5. หอ้งพักส าหรับสามท่าน หรือหอ้งทริปเป้ิล ไม่ไดห้มายถึงหอ้งท่ีมีอยู่3เตียง แต่หมายถึงหอ้งพักท่ีพักได3้ท่าน โดยการใส่

เตียงเสริม (Extra bed) เขา้ไปในหอ้งพกัคู่ ซึ่งอาจเป็นเตียงแบบพบัแลว้กางออก (Roll away bed) หรือ เตียงแบบเป็นโซฟา

(Sofa bed) ท่ีสามารถดึงออกมาเป็นเตียงนอน หรือโซฟาท่ีปรบัเป็นเตียงนอนได ้

6. บริษัทฯ กราบขออภัย ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทัวร์ใหก้ับบุคคล ท่ีมีพฤติกรรม ก่อความเดือดรอ้น สรา้งความร าคาญแก่

ส่วนรวม ทั้งน้ี เพื่อความสุข และความสนุกสนานในการเดินทางของคณะทวัร ์ 

7. ตัว๋เคร่ืองบิน ประเภทตัว๋กรุ๊ปของสายการบิน หากออกตัว๋แลว้มกัไม่สามารถคืนเงินได ้และอาจมีการปรบัราคาตัว๋เครื่องบิน

ขึ้ นได ้ในกรณีท่ีราคาน ้ามนัขึ้ น โดยมีเอกสารยืนยนัจากสายการบิน   

8. กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ เมื่อท่านจองทัวร์ และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในข้อความตาม

รายละเอียด และเงื่อนไขทั้งหมด ท่ีทางบริษัทไดแ้จง้ไวแ้ลว้      

 

หากท่านตอ้งการใบเสร็จรบัเงินในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้พนักงานขายใหท้ราบล่วงหนา้ 

เพ่ือออกใบเสร็จรบัเงินในเดือนนั้น มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถออกใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้

 

คิดถึงความสุขครั้งใด เลือกใช ้สิตรินทวัร ์

 

 

 

 

ทะเบียน ททท. 11/00706 

 


