
 

 

 

 

5 วนั 4 คนื เสน่หส์ตูล x พทัลงุ  

พทัลงุ – สตูล (อนัซีน) – เกาะหลเีป๊ะ 

 

 

บนิไป กลบั สวุรรณภมูิ – หาดใหญ่ – สวุรรณภมูิ โดยสายการบนิไทยเวยีตเจท 

มีนาคม - มิถนุายน 2564 
พทัลงุ - บึงบวัแดง - พระอาทิตยต์ก ยอยกัษป์ากประ - นาโปแก - ชมวิวควนนกเตน้ - ถํ�าเลสเตโกดอน  

 ถํ�าภผูาเพชร - ปราสาทหนิพนัยอด (เกาะเขาใหญ่) - เกาะหลเีป๊ะ - ดํานํ�าชมปะการงั - เกาะอาดงั - เกาะราวี 

เกาะหนิงาม - เกาะยาง - รอ่งนํ�าจาบงั - หาดทรายขาว - หาดใหญ่  
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 10 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 27,900 บาท :  4-8 มี.ค. 64 / 18-22 มี.ค. 64 / 25-29 มี.ค. 64 /  2-6 เม.ย. 64 / 10-14 มิ.ย. 

ราคา 31,900 บาท : 9-13 เม.ย. 64 / 12-16 เม.ย. 64 / 13-17 เม.ย. 64 / 1-5 พ.ค. 64  

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



 

 

 

5 วนั 4 คนื เสน่หส์ตูล x พทัลงุ  

พทัลงุ – สตูล (อนัซีน) – เกาะหลเีป๊ะ 
วนัแรก  กรุงเทพมหานคร - หาดใหญ่ - นาโปแก - บงึบวัแดง - ยอยกัษป์ากประ (ยามอาทติยอ์ศัดง) 
 

07.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบนิไทย เวยีตเจท อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิ

สุวรรณภมู ิสมัภาระนํ�าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไมเ่กนิ 7 กก. 

09.25 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย เที�ยวบนิ VZ360 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช ั �วโมง)  

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ นาํท่านรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถตูป้รบัอากาศ 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารปกัษใ์ต ้
 

 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่จงัหวดัพทัลุงโดยใชเ้สน้ทาง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือสะพานที�หลายคนติดปากกนัว่า

สะพานเอกชยั สะพานนี� ไดช้ื�อว่าเป็นสะพานที�ยาวที�สุดของประเทศไทยเป็นรอยต่อเชื�อมกนัของจงัหวดัพทัลุงและจงัหวดั

สงขลา ซึ�งมคีวามยาวท ั�งหมด 14 กิโลเมตร และมวีวิสองขา้งทางที�สวยงามมาก นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวควนนกเตน้ ซึ�ง

เป็นจดุชมววิแนวเทอืกเขาบรรทดั อนัสวยงามเป็นจดุเชคอนิที�นิยมของนกัท่องเที�ยวหากไดม้าเยอืนเมอืงพทัลุง อิสระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของแนวทวิเขาบรรทดัอนัมเีอกลกัษณ์ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ นาโปแก  ซึ�งแปลว่า 

นาของคุณตา ที�นี�ท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูว้ธิีการทาํนา เลี�ยงควาย การขดุบ่อปลา นอกจากนี�ที�นี�ยงัมโีซนรา้นกาแฟ รา้น

ขายสนิคา้พื�นเมอืงและสามารถเดนิถ่ายรูป ชมความสวยงามของทอ้งนาบนสะพานไมไ้ดบ้รรยากาศไปอีกแบบ ไดเ้วลานาํท่าน

เดินทางสู่คลองปากประ อนัเป็นที�ต ั�งของกลุ่มยอขนาดยกัษ ์มีไวเ้พื�อจบัปลาของชาวบา้น ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นอย่างแทจ้รงิ นาํท่านลอ่งเรอืเพื�อถ่ายรูปยอยกัษ ์ยามแสงอาทติยอ์ศัดง เรยีกไดว้่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยม 
   

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารววิยอ 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั ศรปีากประรสีอรท์ / ชายไมช้ายเล / บา้นรมิทะเลปากประ หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 1) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 



 

 

 

วนัที�สอง  บงึบวัทะเลนอ้ย – ถํ�าเลสเตโกดอน – ถํ�าภผูาเพชร (กรณีผูสู้งอายุพาไปนํ�าตกวงัสายทองแทน) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ทะเลนอ้ย ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ�าจืดของเมอืงพทัลุง นาํท่านนั �งเรือยาวชมความสวยงามของทะเลบวัแดงแห่ง

ทะเลนอ้ย ซึ�งจะบานตอ้นรบันกัท่องเที�ยวระหว่างเดือน กุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ในเนื�อที�กว่า 17,500 ไร่เลยทเีดียว อิสระ

ใหท้่านไดถ้่ายรูปทะเลบวัแดงแห่งเมอืงพทัลุงไดอ้ย่างเต็มที� นอกจากนี�บริเวณทะเลสาบแห่งนี�ยงัเป็นที�อยู่ของนกนานาชนิด 

เป็นอีกสถานที�ดูนกที�สาํคญัอีกแห่งของพทัลุง ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่ถ ํ �าเลสเตโกดอน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ช ั �วโมง)  เป็นถํ�าเล (ถ ํ �าที�นํ �าทะเลเขา้มา) ที�ยาวสุดในประเทศไทย ยาวประมาณ 4-5 กิโลเมตร นาํท่านล่องเรือคายคั (มคีน

พายให)้ เพื�อเขา้ชมทาํเลสเตโกดอน สิ�งที�โดดเด่นของถํ�าแห่งนี�ที�สาํคญัคือการพบซากดึกดาํบรรพข์องชา้ง และ แรดสมยั

ไพลสโตซนี โดยเฉพาะอย่างยิ�งชา้งสกลุ สเตโกดอน ซึ�งเป็นที�มาของการเรยีกชื�อถ ํ �าแห่งนี�ว่า “ถ ํ �าเล สเตโกดอน” 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ถ ํ �าภูผาเพชร เป็นถํ�าที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในไทย และใหญ่ติดอนัดบั 4 ของโลก (สาํหรบัผูสู้งอายุจะนาํท่าน

เที�ยวชมนํ�าตกวงัสายทองแทน เนื�องจากตอ้งเดนิขึ�นบนัไดประมาณ 300 ข ั�นเพื�อเขา้ชมถํ�า) เนื�อที�ภายในถํ�ากว่า 50 ไร่ เพดาน

ถํ�าสูงโปร่ง โดยความอศัจรรยภ์ายในถํ�าแห่งนี�ปรากฏผ่านหินงอกหินยอ้ย ที�มปีระกายระยิบระยบัตระการตาดูคลา้ยเกลด็

เพชรมากมาย ภายในถํ�าจดัสรรแบง่เป็นหอ้งต่าง ๆ มากถงึ 20 หอ้ง มสีะพานไมเ้ป็นทางเดนิตลอดถํ�าและตดิตั�งไฟส่องสว่าง 
 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั SeeSea Resort Satun / Royal Hill Resort Satun หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 2) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 



 

 

 

วนัที�สาม  ปราสาทหนิพนัยอด - หลเีป๊ะ (พกัคา้ง 2 คนื) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านสมัผสัประสบการณ์กบัการเดินทางสู่แหล่งอนัซนีแสนสวยของจงัหวดัสตูล ปราสาทหินพนัยอด นบัเป็นหนึ�งจุดปกั

หมดุเที�ยวสตูลที�จดัอยู่ในหมวดหมู่ของสถานที�สุด Unseen แห่งหนึ�งเลยทเีดียว การเดินทางเขา้ไปชมปราสาทหนิพนัยอด

แห่งนี�กถ็อืว่าไมง่า่ยแต่กไ็มย่ากเกนิความพยายาม เรยีกว่ามคีวามแอดเวนเจอรก์นัแบบเบาๆ นิดนึง เพราะตอ้งนั �งเรือจากริม

ฝั �งเพื�อไปเปลี�ยนเป็นเรอืคายคักนักลางทะเล แลว้พายลอดเขา้ไปชมดา้นในของปราสาทหนิพนัยอดแห่งนี�  เมื�อพายลอดภูเขา

หนิเขา้ไป จะพบกบัภาพปล่องหนิขนาดใหญ่ซึ�งดูคลา้ยปราสาทสูงทะมนึลอ้มรอบตวัเราเอาไวเ้กือบ 360 องศา ตื�นตาตื�นใจ 

ไดส้นุกแลว้ยงัไดอ้อกกาํลงัไปในคราวเดยีวกนั อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความสวยงามและอลงัการของปราสาทหนิพนัยอด  

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค 
 

12.30 น. นาํท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืปากบารา เพื�อลงเรอืสปีดโบท้ มุง่หนา้สู่เกาะหลเีป๊ะ  

13.30 น. เรอืออกจากท่าเรอืปากบารา 

16.00 น. เดนิทางถงึท่าเรอืเกาะหลเีป๊ะ  

 นาํท่านเดนิทางสู่โรงแรมที�พกั อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

คํ �า อสิระอาหารคํ �าในโรงแรมตามอธัยาศยั (ราคาอาหารไม่รวมในโปรแกรม) 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั Bundhaya Resort / Mali Resort Lipe หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 3) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 

 

วนัที�สี� เกาะอาดงั – เกาะราว ี– เกาะหนิงาม – เกาะยาง – ร่องนํ� าจาบงั – หาดทรายขาว 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. เรือหางยาวรอรบัท่านที�หนา้หาดโรงแรม (Join Tour หากลูกคา้ 8 ท่านขึ�นไปเป็นเรือส่วนตวั) โดยทางเรือมจีดัเตรียม

อุปกรณ์ดาํนํ�า เสื�อชูชีพ ใหลู้กคา้ทุกท่าน เพื�อทาํกิจกรรมเที�ยวเกาะ 5 เกาะดงั (หมายเหตุ ทางคนขบัเรือจะโทรนดัเวลาอีก

คร ั�ง) 



 

 

 

09.30 น. – ออกเดนิทางเที�ยวทวัรท์ะเล ทรปิดาํนํ�า โซนใน 5 จดุ 

– นั �งเรอืออกจากเกาะหลเีป๊ะ เพยีง 15 -20 นาท ีถงึจดุดาํนํ�า 

– 1. เกาะหนิงาม  2. เกาะยาง 3.ทานอาหารกลางวนั(2/3) แบบ box set ที�หาดทรายขาว ณ เกาะราว ี 

4. เกาะอาดงั และที�สุดทา้ย 5.ร่องนํ�าจาบงั ซึ�งเป็นจดุที�มปีะการงั 7 ส ี
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบปิคนิค 
 

หมายเหต ุโปรแกรมอาจเปลี�ยนแปลงได ้ขึ�นกบัสภาพอาการ คลื�น ลม 

15.00 น. นาํท่านนั �งเรอืหางยาวกลบัสู่โรงแรมที�พกั อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยศยั 
 

คํ �า อสิระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั (ราคาอาหารไมร่วมในโปรแกรม) 

   

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั Bundhaya Resort / Mali Resort Lipe หรอืเทยีบเท่า (คนืที� 4) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเตม็จะหาโรงแรมเทยีบเท่าใหก้บัคณะ 
 

วนัที�หา้  หลเีป๊ะ – ปากบารา - หาดใหญ่ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

09.00 น. ทางโรงแรมจดัรถมาส่งท่านที�ท่าเรอื เพื�อนั �ง speed boat เดนิทางกลบัท่าเรอืปากบารา 

11.30 น. นาํท่านขึ�นรถตูป้รบัอากาศ VIP เพื�อเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงหาดใหญ่  

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 – 2 ช ั �วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 หากมเีวลานาํท่านเดนิทางสู่ตลาดกมิหยง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิหาดใหญ่เพื�อเชคอนิ  

17.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิหาดใหญ่ สู่ สนามบนิสุวรรณภมูโิดยเที�ยวบนิ VZ323 (ใชเ้วลาบนิ 1.40 ช ั �วโมง) 

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

 

5 วนั 4 คนื เสน่หส์ตูล x พทัลงุ  

พทัลงุ – สตูล (อนัซีน) – เกาะหลเีป๊ะ 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 10 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 27,900 บาท :  4-8 มี.ค. 64 / 18-22 มี.ค. 64 / 25-29 มี.ค. 64 /  2-6 เม.ย. 64 / 10-14 มิ.ย. 

ราคา 31,900 บาท : 9-13 เม.ย. 64 / 12-16 เม.ย. 64 / 13-17 เม.ย. 64 / 1-5 พ.ค. 64  

 

อตัราค่าบรกิาร   ม.ีค. / ม.ิย. 2564 เม.ย./ พ.ค. 2564 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ ์พกั 

2 ท่านต่อหอ้ง หรอืพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 
27,900 31,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 6,000 8,000 
ราคาเดก็พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ (ไมม่เีตยีงเสร)ิ 21,900 25,900 
ไมเ่อาต ั �วเครื�องบนิหกัออก 2,500 3,500 

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

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที�  16 กมุภาพนัธ ์2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

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

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

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

 บรกิารคณะดว้ยรถตู ้ 

 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�ไม่ไดร้ะบุ 

 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 8 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

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

งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี� จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างที�สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที�ยกเลกิการ

เดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �วเครื�องบนิ

สามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ 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�งอาจจะทาํ

ใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้

 



 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

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

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดง

ต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 15 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัส่วนไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 

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

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

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

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

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไม่

รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงั

ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอรม์การสาํรองที�นั �ง  

5 วนั 4 คนื เสน่หส์ตูล x พทัลงุ  

พทัลงุ – สตูล (อนัซีน) – เกาะหลเีป๊ะ 
 

กาํหนดการเดินทางปี 2564 ( เดินทางต ั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป โดย รถตู ้VIP 10 ที�นั �ง พรอ้มไกดนํ์าเที�ยวตลอดเสน้ทาง) 

ราคา 27,900 บาท :   4-8 มี.ค. 64    18-22 มี.ค. 64   25-29 มี.ค. 64  

 2-6 เม.ย. 64    10-14 มิ.ย. 64 

ราคา 31,900 บาท :  9-13 เม.ย. 64    12-16 เม.ย. 64    3-17 เม.ย. 64  

 1-5 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.............................................. 

 

กรุณาสง่ หนา้บตัรประชาชนมาที� Line ID : @holidaytour หรอื อเีมล ์admin@holidaytourcenter.com 


