
 

 

 

 

4 วนั 3 คนื สวรรค ์ณ สมยุ 
 

 

บนิไป - กลบั สวุรรณภมูิ - สมยุ - สวุรรณภมูิ โดย บางกอก แอรเ์วยส์ 

มกราคม – พฤษภาคม 2564 
เกาะสมยุ – วดัพระใหญ่ – วดัแหลมสวุรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมววิเกาะลาด  

นํ�าตกหนา้เมือง – ศาลเจา้กวนอู – หนิตา หนิยาย – เจดียว์ดัเขาหวัจุก  

ลอ่งเรอืสูเ่กาะแตน และเกาะมดัสมุ (เกาะหมูป่า)  
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 29,900 บาท :  18-21 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 32,900 บาท :  10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

 

4 วนั 3 คนื สวรรค ์ณ สมยุ 
วนัแรก  สุวรรณภมูิ – เกาะสมยุ – คาเฟ่ โคโค่ แทมส ์
 

07.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบนิสุวรรณภูม ิสมัภาระนํ�าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสทิธิ�ในการ

เปลี�ยนแปลงเวลาเดนิทางของสายการบนิ) 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่เกาะสมยุ โดย เที�ยวบนิ PG125 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.10 ช ั �วโมง)  

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเกาะสมยุ นาํท่านรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถตูป้รบัอากาศ  

 นาํท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารปกัษใ์ต ้
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โคโค่ แทมส ์(Coco Tam’s) คาเฟ่ชื�อดงัที�ต ั�งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมยุ อิสระใหท้่านนั �ง

ชลิลแ์ละดื�มดํ �ากบับรรยากาศตามอธัยาศยั (ค่าอาหารและเครื�องดื�มไมร่วมในค่าทวัร ์ท่านสามารถชาํระไดโ้ดยตรงกบัคา

เฟ่) เพื�อใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถ ไดเ้วลานาํท่านสู่โรงแรมที�พกั 

 
   

  อสิระใหท้่านไดผ้่อนคลาย หรอืเลน่นํ�าบนชายหาดส่วนตวัของทางโรงแรม  
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Library hotel ***** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 1) 

หมายเหต ุ: ยงัมิไดม้ีการจองหอ้งพกั หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�สอง ล่องเรอืยอรช์สว่นตวั สูเ่กาะมดัสุม และ เกาะแตน - ดํานํ� าดูปะการงั   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรอื เพื�อขึ�นเรอื เที�ยวชมความงามรอบเกาะสมยุ 



 

 

 

 นาํท่านชมความสวยงามของววิรอบเกาะสมยุ ผ่านชมประตมิากรรมทางธรรมชาต ิหนิตาหนิยาย และนาํท่านสู่เกาะแตน 

ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นจดุดาํนํ�าดูปะการงันํ�าตื�น เป็นเกาะที�มคีวามสวยงามอยู่ใกล ้ๆ  เกาะสมยุ ดาํนํ�าชมปลาสวยงามและปะการงั

หลากหลายชนิด  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบนเกาะแตน 
 

 
 

บา่ย นาํท่านแวะพกัผ่อนต่อกนัที�เกาะมดัสุม เกาะเลก็ๆที�อยู่ตดิกบัเกาะแตน เป็นเกาะที�มหีาดทรายสขีาว เหมาะสาํหรบัดาํนํ�า 

เลน่นํ�า หรอืพกัผ่อนรมิหาด และยงัเป็นที�อยู่อาศยัของครอบครวัหมปู่า ที�ออกมาเดนิเลน่กบัผูค้น จนเกาะแห่งนี� ไดร้บั

ฉายาว่า “เกาะหมปู่า” ใหท้่านไดแ้ชะภาพกบันอ้งหมนู่ารกั ซึ�งกลายเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเกาะมดัสุม อสิระใหท้่านได ้

พกัผ่อนแบบเตม็ที� สมควรแก่เวลานาํท่านลอ่งเรอืชมความงามของพระอาทติยต์กนํ�า ซึ�งไดบ้รรยากาศชลิล ์ๆ ไปอีกแบบ 

อสิระใหท้่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัเกาะสมยุ 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร  
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Library hotel ***** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 2) 

หมายเหต ุ: ยงัมิไดม้ีการจองหอ้งพกั หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สาม วดัพระใหญ่ – วดัแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง - พกัผ่อนแบบชิลล ์ๆ    
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่ ต ั�งอยู่ทางดา้นทศิเหนือของเกาะสมยุใกลก้บัหาดบ่อผุด เป็นที�ต ั�งของพระพทุธรูปปางมาร

วชิยัองคส์ีเหลอืงทองขนาดใหญ่ ซึ�งสรา้งขึ�นต ั�งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมขีนาดหนา้ตกักวา้งถงึ � วา � นิ�ว และสูง � วา 

เป็นหนึ�งในพระพทุธรูปองคใ์หญ่ที�สุดองคห์นึ�งของภาคใต ้เป็นที�เคารพสกัการะของพทุธศาสนิกชนชาวสมยุ จากนั�นแวะ

ชม วดัแหลมสุวรรณาราม หรือวดัปลายแหลม เป็นวดัเก่าแก่ที�มคีวามสวยงามมากแห่งหนึ�งของเกาะสมยุ โดยวดัถูก

ก่อตั�งขึ�นต ั�งแต่ปี พ.ศ. 2423 ต ั�งอยู่ไม่ไกลจากวดัพระใหญ่มากนกั ตวัอุโบสถหลกัของวดัสรา้งขึ�นกลางนํ�า และขนาบ

ขา้งดว้ยรูปปั�นของเจา้แม่กวนอิมพนัมือและรูปปั�นพระสงักจัจายน์ที�มีความสูงประมาณ �� เมตร เป็นที�นิยมของ

นกัท่องเที�ยวและผูท้ี�อาศยับนเกาะสมยุต่างนิยมเดนิทางมาสกัการะ 



 

 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํทกุท่านเดนิทางสู่ หาดเฉวง หาดยอดนิยมอนัดบัหนึ�งของเกาะสมยุ เป็นหาดทรายสขีาวสวยตดิทะเลที�มคีวามยาวกว่า  

6 กิโลเมตร ตั�งอยู่บริเวณฝั �งตะวนัออกของเกาะสมยุ เป็นที�ต ั�งของรีสอรท์และคาเฟ่มากมาย อิสระยามบ่ายใหท้่านได ้

ผ่อนคลายอิริยาบถบนหาดเฉวงตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิเกาะลาด ซึ�งเป็นจุดชมววิที�ขึ�นชื�อว่ามี

ทศันียภาพสวยที�สุดแห่งหนึ�งของเกาะสมยุ สามารถชมววิทะเลสมยุและชายหาดเฉวงไดร้อบทศิทางแบบพาโนราม่า 360 

องศา อสิระใหท้่านบนัทกึภาพตามอธัยาศยั 
  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร (ซฟีู้ ด) 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 5 ดาว The Library hotel ***** หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 3) 

หมายเหต ุ: ยงัมิไดม้ีการจองหอ้งพกั หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สี� เกาะสมยุ - นํ� าตกหนา้เมือง - ศาลเจา้กวนอ ู- หนิตา หนิยาย - เจดียว์ดัเขาหวัจุก  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ นํ�าตกหนา้เมอืง 1  เป็นนํ�าตกที�ต ั�งอยู่ใจกลางเกาะสมยุ โดยแหล่งนํ�าเกิดจากบนภูเขาใจกลางเกาะซึ�ง

ไหลเลาะผ่านแนวภูเขาลงมาสู่เบื�องล่าง โดยมคีวามสูงราว 30-40 เมตร ก่อเกิดเป็นนํ�าตกที�สวยงามและมชีื�อเสยีงของ

เกาะสมยุ โอบลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละป่าเขาอนัเขยีวชอุ่ม ปจัจุบนักรมป่าไมไ้ดจ้ดัใหเ้ป็นวนอุทยานนํ�าตกหนา้เมอืง จากนั�น

นาํท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้กวนอู ศาลเจา้เก่าแก่ประจาํเกาะสมยุ ซึ�งมอีายุราว 145 ปี ปจัจุบนัเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยว

ที�มชีื�อเสยีงโดยมที ั�งนกัท่องเที�ยวชาวไทย และคนทอ้งถิ�นที�แวะมาเยี�ยมเยือนเพื�อสกัการะและขอพรกบัรูปปั�นองคเ์ทพ

เจา้กวนอูขนาดสูง 16 เมตรอย่างไม่ขาดสาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั หนิตา หนิยาย โขดหนิแกรนิตรูปร่างประหลาดที�

ต ั�งอยู่บรเิวณหาดละไม เกดิจากการกดัเซาะของคลื�นและลมทะเล จนกลายเป็นรูปร่างคลา้ยอวยัวะเพศของชายและหญงิ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 



 

 

 

 
 

 

บา่ย นาํทกุท่านเดนิทางสู่ เจดียว์ดัเขาหวัจุก หรือเจดียศ์รีสุคตคีรี เจดียส์ทีองอร่ามที�ต ั�งอยู่บนเขาหวัจุด ในบริเวณพื�นที�ของ

วดัสว่างอารมณ์ องคเ์จดียแ์ห่งนี�สรา้งขึ�นเพื�อครอบรอยพระพทุธบาทจาํลองซึ�งสรา้งไวเ้มื�อราว 70 ปีก่อน ดา้นบนของ

ยอดเจดยีย์งัเป็นที�ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุที�นี�จงึเป็นหนึ�งสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ซึ�งชาวสมยุใหค้วามเคารพศรทัธา ได ้

เวลานาํท่านแวะซื�อของฝากและของที�ระลกึ 
  

15.30 น. นาํท่านสู่สนามบนิสมยุ เพื�อเชค็อนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมูโิดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วยส์ เที�ยวบนิ PG166 (ใชเ้วลาบนิ 1.15 ช ั �วโมง)    

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คนื สวรรค ์ณ สมยุ 
ราคา 29,900 บาท :  18-21 มี.ค. 64 / 2-5 เม.ย. 64  

ราคา 32,900 บาท :  10 – 13 เม.ย. 64 / 11-14 เม.ย. 64 / 1-4 พ.ค. 64 

อตัราค่าบรกิาร   ม.ค. - พ.ค. 2564 วนัหยุดสงกรานต ์/ วนัหยุดแรงงาน 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปี

บริบูรณ ์พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 
29,900 32,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 11,000 15,000 
ราคาเดก็ (อายุ 2-11 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 22,900 26,900 
ไมเ่อาต ั �วเครื�องบนิคืนเงนิ 4,000 5,500 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 16 ก.พ. 64) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 15 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 

อตัรานี�ไมร่วมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 

การชําระเงนิ งวดที� 1 : สาํรองที�นั �งจา่ย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระสว่นที�เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง 



 

 

 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่นมดัจาํต ั �วเครื�องบนิ,  

วซี่าและค่าดาํเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าต ั �วรถไฟ โดยจะมรีายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดร้บัทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบนิใหม้ดัจาํลว่งหนา้ 2-3 เดอืน ก่อนการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50% + ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางที�ไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที�สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �ว

เครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ 

ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั �วภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�ง

อาจจะทาํใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่

ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 



 

 

 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อ

เจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอย

การเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ หาก 

นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 

สาํหรบัหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากวา่มาตราฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบินจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่นได ้ดงันั�นทา่นตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

4 วนั 3 คนื สวรรค ์ณ สมยุ 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 6 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 8 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

 

ราคา 29,900 บาท : 18-21 มี.ค. 64  2-5 เม.ย. 64  

 

ราคา 32,900 บาท :  10 – 13 เม.ย. 64   11-14 เม.ย. 64   1-4 พ.ค. 64 
 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอรโ์ทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผูส้าํรองที�นั �ง........................................................................................ เอเย่นต.์.......................................................... 

โทรศพัท.์................................... แฟกซ.์............................................................ อเีมล...................................................... 

โทรศพัทม์ือถอื.............................................. 

 
 


