
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✅ เดินถ่ายรปูสวยๆสุดชิล+ววิอลังการ บนจุดชมวิว พรอ้มอร่อยกบัมื้ ออาหารกลางวนับนหาดทราย ที่ เกาะฮอรส์ชู 

✅ เล่นน ้า ด าน ้ า ชมปะการงัสวยสุด ที่ เกาะยา่นเชือก  

✅ ตามหาความลับของหวัใจ กบัลากูนสีมรกต ที่เต็มไปดว้ยกลัปังหา ที่ เกาะหวัใจมรกต 

✅ นมสัการ “พระธาตไุชยา” ปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

✅ 1 ใน Unseen ระนอง "ภเูขาหญา้สองสี" 

✅“สวนสาธารณะน ้าพุรอ้น รกัษะวาริน” บ่อแช่น ้ าแร่เพ่ือสุขภาพ ชื่อดงัของจ.ระนอง 

 

 

Code: DSA_231 

         12-14  

ท่านละ 15,900.- 

เยือนเมืองไชยา แช่น ้าแร่รกัษะวาริน 

อินกบัทะเลพม่า ตามหาความลบัเกาะหวัใจ 

 



 
 

  

เยือนเมืองไชยา แช่น ้าแร่รักษะวาริน 
อนิกบัทะเลพม่า ตามหาความลบัเกาะหัวใจ 

 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธาน-ีสวนโมกขพลาราม-พระบรมธาตุไชยา-บ่อน า้ร้อนรักษะวาริน 

 06.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์   (กรุณาเตรียมบตัรประชาชนไปแสดงเวลาเชค็อิน)  
 มีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและใหบ้ริการ 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7208 
09.15 น. ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ  เดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม 

 
 
 

 

นาํท่านชม "สวนโมกขพลาราม" สถานที่ท่ีหยดุพฒันาทางวตัถุ แต่หนัไป
พฒันาทางจิตใจและการปฏิบติัธรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามปณิธาน3ขอ้ ของ
ท่านอาจารยพ์ุทธทาส ท่ีไดด้าํเนินการมาอยา่งยาวนานตั้งแต่สมยัท่ีมีชีวิต
อยู ่นัน่กคื็อ  1.ใหทุ้กคนพยายามเขา้ถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน  2.ทาํ
ความเขา้ใจหลกัสาํคญัระหว่างศาสนา  3.เปลื้องตนออกจากวตัถุนิยม                                                                                      

 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เชิญท่านกราบสักการะ “พระบรมธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นบัเป็นปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมือง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเป็นหน่ึงใน
โบราณสถานอนัศกัดิ์ สิทธ์ิที่เคารพบูชาของภาคใต ้  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ จ. ระนอง 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร  จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่ จ.ระนอง 

16.00น. นาํท่านเขา้สู่ น ้าพุร้อน รักษะวาริน บ่อนํ้าร้อนเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติน้ีมีอยู ่3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว ทั้ง 3 บ่อมี
อุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส  เชิญท่านอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ท่ี มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ในแง่การบาํบดัรักษา
สุขภาพ นอกจากน้ียงัถือเป็นนํ้าบริสุทธ์ิ จึงเป็นแหล่งหน่ึงท่ีนาํไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทาํนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อใชเ้ป็นนํ้าพระพุทธ
มนตใ์นคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลที่9 นอกจากนั้นบริเวณ
ใกล ้ๆ บ่อนํ้าร้อนไดจ้ดัเป็นสวนสาธารณะ “รักษะวาริน” ซ่ึงเป็นนามที่สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดพ้ระราชทาน
ไว ้เม่ือคราวเสดจ็เยอืนระนอง พ.ศ.2510 ซ่ึงหมายความว่า นํ้าท่ีใชรั้กษาโรคได ้ 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. บริการอาหารค า่(2) ณ ร้านอาหาร 
20.00 น. น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ.โรงแรม  Tinidee Hotel@Ranong หรือเทียบเท่าในเมืองระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัที่ 2  ทะเลพม่า- เกาะฮอร์สชู - เกาะหัวใจ - เกาะย่านเชือก  
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง ( ประภาคาร ) เพื่อผ่านขั้นตอนการทาํเอกสารผ่านแดนชัว่คราว  
09.00 น. การเดินทางในทริปน้ี หนุ่มสาวทัวร์ จับมือกับ Love Andaman พาท่านท่องเที่ยวทะเลพม่า อยา่งจุใจ พร้อมกนัที่ท่าเรือ 

ประภาคาร จ.ระนอง เชค็อิน และยืน่บตัรประชาชน ตวัจริง เพื่อดาํเนินการทาํเอกสารผ่านแดนช่วคราว พร้อมบริการอาหารว่าง
ยามเชา้สไตลเ์ลิฟอนัดามนั  
 
 
 
 
 
 
ทุกท่านลงเรือ Speed Boat มุ่งหนา้สู่เกาะสอง ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที และทาํการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองของพม่า 

10.00 น. ออกเดินทางจากเกาะสอง โดยเรือ Speed Boat ลาํเดิมเขา้สู่เขตทะเลประเทศพม่า ระหว่างการเดินทาง ท่านจะไดช้มแหล่ง
ท่องเที่ยวหลกัซ่ึงเป็นแผ่นดินตอนใตสุ้ดของประเทศเมียนมาร์ หรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “วิคตอเรีย พอยท”์ เรือ จะล่องผ่านหมู่
เกาะมากมาย พร้อมสัมผสับรรยากาศธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิของทะเลเมียนมาร์  ในระหวา่งน้ี เรามีเคร่ืองด่ืมและขนมขบ
เค้ียวบริการบนเรือ พร้อมฝึกการใชอุ้ปกรณ์ดาํนํ้า  

10.45 น.  ถึง เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe) เกาะรูปเกือกมา้สุดพิเศษ  
ที่มีหาดทรายโคง้สีขาวละเอียด ลอ้มรอบดว้ยวิวหนา้ผา
หินอนังดงาม มีจุดชมวิวมุมสูง ที่สามารถมองเห็นลากูน
สีมรกต ท่ามกลางกาํแพงหินที่รายลอ้มเป็นรูปเกือกมา้ 
ใหท้่านไดถ้่ายภาพกนัอยา่งเตม็อิ่ม พร้อมอุปกรณ์ลอยนํ้า
หลายชนิด, พายคายคั ชมบริเวณรอบอ่าว ละเมียดละไม
ไปกบับรรยากาศธรรมชาติอนัสุดสวยแสนสบาย 
    

 



 
 

  

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ เกาะฮอร์สชู อิ่มอร่อยไปกบัอาหารบุฟเฟต ์และไลน์ขนม เคร่ืองด่ืมมากมายจดัเตม็พร้อมเสิร์ฟ ท่าน

สามารถนาํอาหารไปทานบนหาดทรายได ้พร้อมด่ืมดํ่าบรรยากาศไดอ้ยา่งเตม็อิ่ม 

 
13.00 น. เตรียมตวัสาํหรับกิจกรรมดาํนํ้า ท่ีจะพาทุกท่านดาํด่ิงไปในโลกใตท้ะเลสุดอลงัการท่ีเกาะฮอร์สชู ทั้งปลาสิงโต ปลาหูชา้ง ปลา

การ์ตูนหลากสี และปะการังอีกมากมาย หลากหลายชนิด 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. นาํท่านตรงสู่ปากปล่องภูเขาไฟที่ เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb) หวัใจสีเขียวมรกตแห่งทอ้งเทะเลอนัดามนั อศัจรรยไ์ปกบั
ความงดงามของธรรมชาติ สาํหรับท่านที่รักการผจญภยั สามารถร่วมกิจกรรมดาํนํ้าลอดถํ้าเขา้ไปดา้นในของเกาะ ต่ืนตาต่ืนใจ



 
 

  

ไปกบั ปะการังอ่อน กลัปังหา และฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด 
** ชม กัลปังหา หรือ Sea Fan ซ่ึงหาชมไดย้ากในระดบันํ้าต้ืน แต่มีอยูม่ากมายในบริเวณปากถํ้าทางเขา้ลากูนหวัใจมรกต 

 
15.30 น. เดินทางไปดาํนํ้าต่อท่ี เกาะย่านเชือก (Zadetkyikyum Island) จุดดาํนํ้าท่ีเตม็ไปดว้ยปะการังอ่อน และปะการังแขง็หลากสีสัน 

พร้อมฝูงปลาหลากหลายชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บอกลาความสดของทะเลพม่า กลบัเขา้สู่ท่าเรือ จ.ระนอง นาํทา่นเขา้สู่ที่พกั ณ.โรงแรม  Tinidee Hotel@Ranong 
19.00 น. บริการอาหารค า่(5)  ณ.ร้านอาหาร หลงัจากนั้นกลบัเขา้ที่พกัเชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัราตรีสวสัด์ิ 

วนัที่ 3 นั่งรถสองแถวไม้ชมเมอืงระนอง –ภูเขาหญ้า-ศูนย์วจิยัป่าชายเลน-วดับ้านหงาว –สนามบนิสุราษฎร์- กรุงเทพฯ 
07.00 น. ต่ืนรับอรุณอนัสดใส   บริการอาหารเช้า(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
08.00 น. เปลี่ยนบรรยากาศ ใหท้่านไดส้ัมผสัเมืองท่ีไดช่ื้อว่า “ฝนแปด แดดส่ี” นัง่รถสองแถว

ไมช้มเมืองระนอง  

 นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวงัท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์การ เสดจ็ประทบัแรมจงัหวดัระนอง
ของพระมหากษตัริย ์ 3 พระองค ์ ไดแ้ก่ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ เกลา้



 
 

  

เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 7 พระราชวงัรัตนรังสรรค ์ (จาํลอง) ตั้งอยูบ่ริเวณเชิง
เขารัตนรังสรรค ์ เป็นพระราชวงัที่ทาํดว้ยไมส้ักและไมต้ะเคียนทอง  
 
 
 
 
 
 

 นาํท่านสู่ ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน หรือเขาผี เป็นภูเขาท่ีไม่มีไมใ้หญ่ข้ึน ในฤดูฝนมีหญา้สีเขียวข้ึนปกคลุมแนวเขาท่ีทอดตวั
จากทิศเหนือ สู่ทิศใต้ ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้า ต่างสีต่างวันเวลา และเนินเขางดงาม ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสําหรับ 
นกัท่องเท่ียวข้ึนสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทศัน์โดยรอบ เป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ ยามหนา้ฝนเขาหญา้จะเป็นสีเขียว พอถึงเวลา
หนา้แลง้ผืนหญา้จะเป็นสีทอง  ทอง เหลืองงามอร่ามตา ทัว่ทั้วทิวเขา  จึงนิยมเรียกกนัว่า "ภูเขาหญา้สองสี” เรียกไดว้่าเป็นความ
มหศัจรรย ์ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยงัตอ้งยกใหเ้ป็นหน่ึงใน อนัซีนอินไทยแลนดอ์ีกแห่งหน่ึง 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว พื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 189,431 ไร่ มีพนัธ์ุไมห้ายากมากกว่า 20 ชนิด เช่น โกงกางอายุ

มากกว่า 200 ปี ตน้เดียวในประเทศไทย ตน้ตะปูนดาํยกัษอ์ายมุากกว่า 300 ปี และเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตวท์ะเลนานา
ชนิด ก่อนท่ีจะแขง็แรงและอาศยัหากินในทะเล นอกจากน้ียงัมีสัตวป่์าชายเลนท่ีหาดูยาก เช่น ปูกา้มกามหลากสี แม่หอบ ฝูงลิง
แสม และนากทั้งยงัเป็นแหล่งดูนกอนัดบัตน้ของประเทศ  โดยมีนกประจาํถิ่นท่ีหาดูยากหลายชนิด เช่น นกกะเตน็แดง นก
กะเตน็ใหญ่ปีกสีนํ้าตาล และ นกแตว้แลว้ ยิง่ไปกว่านั้น ป่าชายเลนแห่งน้ีไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นป่าชายเลนท่ีมีความสมบูรณ์มาก
ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จนองคก์าร UNESCO ประกาศใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนของศูนยว์จิยัฯ 
และพื้นท่ีป่าชายเลนบางส่วนของจงัหวดัระนอง เป็น "พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล" เม่ือปี พ.ศ.2540  

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ จ.สุราษฎร์ธานี 
16.00 น. แวะซ้ือของฝาก ก่อนเดินทางเขา้สู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
18.05 น. เดินทางกลบั โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7217 
19.15 น. ถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

..................................................................................................................... 



 
 

  

 หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   15,900 
เดก็อายตุ ํ่ากว่า 10 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 13,800 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ    1,800 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าที่พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้(สาํหรับคนไทย) 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ  
              ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์(หากอาย ุ76 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุ        
              ระหว่างการเดินทางคุม้ครอง 50%)  ในกรณีเดก็เร่ิมคุม้ครองตั้งแค่อาย ุ6 เดือนเป็นตน้ไป 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมค่าเชา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาติ 
  ค่าใชจ่้ายอื่นที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
      ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 
  ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน  
              หากแจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 
เงื่อนไขการช าระเงนิ :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย   ยาประจาํตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดว่ายนํ้า,ชุดเล่นนํ้า  กางเกงขาสั้น   รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  



 
 

  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่า

มดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ :  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 16 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การ

ก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนัเดินทาง 

หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
--------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


