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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่อากาศยานกระบี ่น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 

กโิลกรมั (ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 
 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่เรอืกระบีม่ารนิา่ -  

ลอ่งเรอืยอรช์ (ชมววิทวิทศัน์ปำกน ้ำกระบี,่ป่ำโกงกำง,อนุสำวรยีป์ดู ำ เขำขนำบน ้ำ,เกำะปอดะเกำะ

ไก,่เกำะทบั,เกำะหมอ้อำ่วไร่เลย,์พระอำทติยต์กดนิ) 

พกัอา่วนาง กระบี ่                                                                     อาหารเทีย่ง/เย็น (บนเรอื) 
2  Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้ำพระนำง หำดไร่เลย ์– เกำะไก ่– เกำะปอดะ – ทะเลแหวก 

Unseen in Thailand) 

พกัอา่วนาง กระบี ่                                                                                                      อาหาร เชา้/เทีย่ง/-- 

3 อา่วนาง – รา้นของฝาก - เขาขนาบน า้ ลานปดู า - สระมรกต - น า้ตกรอ้น - King Kong Park 

ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง                            อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 

 



                             
 
 
 
 

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA 

Departure:  FD7212 DMK-KBV 09.30-10.50  

Return      :  FD3224 KBV-DMK 17.35-19.00 

(หมายเหตุ:สำยกำรบนิอำจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลำบนิได ้คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้เคำน์เตอร)์ คำ่ทัวรไ์มร่วมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่เรอืกระบีม่ารนิ่า - ล่องเรอืยอรช์  

                   (ชมววิทวิทัศน์ปำกน ้ำกระบี,่ป่ำโกงกำง,อนุสำวรยีป์ดู ำ เขำขนำบน ้ำ,เกำะปอดะเกำะไก,่ 

                    เกำะทับ,เกำะหมอ้อำ่วไร่เลย,์พระอำทติยต์กดนิ)                          อาหารเทีย่ง/เย็น (บนเรอื)                                                                                                          
 

07.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมำย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรบั 

09.30 น. เดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานกระบี ่โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD7212 

10.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานกระบี ่รับสัมภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้

รถตูป้รบัอากาศ เดนิทำงท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี ่เป็นเมอืงท่องเที่ยวทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของภำคใต ้

มแีหลง่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง เช่น หำดทรำยขำว น ้ำทะเลใส ปะกำรัง ถ ้ำและหมู่เกำะนอ้ยใหญ่กว่ำ 100 

เกำะ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย เดินทำงสู่ ท่าเรือกระบี่มารนิ่า น าท่านลงเรอื ล่องชมควำมสวยงำมของปำกน ้ำกระบี่ป่ำโกงกำง

อนุสำวรียป์ูด ำ และ เขำขนำบน ้ำสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี ่เก็บภำพสวยๆเก๋ๆจำกหนำ้เรอืที่รับรองว่ำ

คณุจะไม่สำมำรถหำไดจ้ำกที่ไหน บนชัน้สองของเรือเรำพรอ้มเสรฟิเครือ่งดืม่ และของว่ำงใหบ้รกิำรฟร ี

ตลอดเสน้ทำง มุ่งหนำ้สู่ทอ้งทะเลอันดำมัน ชมทวิทัศน์ เกำะปอดะ เกำะไก่ เกำะทับ เกำะหมอ้ และเรือ

ส ำรำญจะจอดพักที่หนำ้อ่ำวไร่เลย์ จุดด ำน ้ำ ด ำน ้ำกลำงทะเล พรอ้มบริกำรอุปกรณ์ด ำน ้ำที่ไดร้ับ

มำตรฐำน 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

 

หมายเหต ุ

20-22 กุมภาพนัธ ์64 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

 

1,500 24  

5-7 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

13-15 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

19-21 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

26-28 มนีาคม 64 9,888 1,500 24  

2-4 เมษายน 64 9,888 1,500 24  

10-12 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

11-13 เมษายน 64 11,888 1,500 24  

13-15 เมษายน 64 11,888 1,500 24  

16-18 เมษายน 64 10,888 1,500 24  

24-26 เมษายน 64 9,888 1,500 24  



                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. เรอืส าราญล่องกลบัจากอ่าวไร่เลย ์ท่ำนจะไดด้ืม่ด ่ำบรรยำกำศพระอำทติยต์กที่สุดแสนจะโรแมนตกิ 

เรอืจะบรรเลงดนตรเีบำๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็นบนเรอื (มื้อที่ 2) ไก่สะเต๊ะ ผัดไทย ผลไมต้ำมฤดูกำลและของหวำน 

นอกจำกนี้เรำยังมีบำร์ค๊อกเทล และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ ำหน่ำยบนเรือ (เมนูอำหำรอำจมีกำร

ปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับบรษัิทเรอื) 

 หมายเหตุส าคญั:โปรแกรมอำจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตำ่งกันจำกรำยละเอยีดทัวร ์ขึน้อยู่

กับสภำพของอำกำศและสภำพของกระแสน ้ำ โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก 

19.00 น. เดนิทำงกลับถงึ ทา่เรอืกระบี ่มารนีา่ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: อา่วนางระดบัเทยีบเทา่3ดาว หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทรำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 
3 ท่ำน TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

 

วนัทีส่อง         Speed boat ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ (ถ ้ำพระนำง หำดไร่เลย ์– เกำะไก ่– เกำะปอดะ – ทะเลแหวก  

                     Unseen in Thailand) อาหารเชา้/เทีย่ง/-- 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรอือุทยานหาดนพรตัธาราเพือ่น ัง่เรอื Speed boat เดนิทางสูเ่กาะ 

 ทวัร ์4 เกาะ ด าน า้ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand 

 เดนิทำงถงึท่ำเรือฟังบรรยำยรำยละเอยีดโปรแกรมจำกมัคคุเทศก์  จำกนั้นน ำท่ำนน่ังเรือ speed boat 

เดนิทำงสู่ ถ า้พระนาง ชำยหำดทีส่วยงำมระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ดำ้นควำมสวยงำม น ำชมถ ้ำพระ

นำง ถ ้ำศักดิส์ทิธิเ์ป็นที่นับถือของชำวเรือ กรำบสักกำระเพื่อควำมเป็นสริมิงคล ใหท่้ำนเล่นน ้ำ พักผ่อน

บรเิวณชำยหำดตำมอัธยำศัย สำมำรถชม หาดไร่เลย ์มีผำหนิปูนมำกมำย เป็นสถำนที่ปีนผำระดับโลก 



                             
 
 
 
 

ของนักปีนผำที่มำจำกท่ัวโลก ที่มำทดสอบควำมสวยงำมของหนำ้ผำหนิปูนแห่งนี้  จำกนั้นเดนิทำงสู ่

เกาะไก่ ถ่ำยรูปเกำะไก ่เกำะหนิปูนกลำงทะเลที่ถูกทัง้ลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขำรูปร่ำงเหมือน หัวไก ่

เชญิทุกท่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และใหทุ้กท่ำนสนุกสนำมกับกำรเลน่น ้ำ ด ำน ้ำดปูะกำรังทีส่วยงำม 

เทีย่ง เดนิทางต่อสู ่เกาะปอดะ ชมหำดทรำยสขีำวท่ำมกลำงบรรยำกำศใตท้วิสน สบำยๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และ

สำยลมที่พัดใหทุ้กท่ำนไดผ้่อนคลำย ไดส้นุกสนำนเล่นน ้ำ ใหอ้ำหำรปลำ และร่วมรับประทำนอำหำร

กลำงวัน 

   บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) (ทำนบนเกำะปอดะ) 

บา่ย  หลังอำหำรใหทุ้กท่ำนเล่นน ้ำ ถ่ำยภำพ เก็บบรรยำกำศควำมประทับใจตำมอัธยำศัย เดนิทำงสู่ ทะเล

แหวก Unseen in Thailand สันทรำยทีเ่ชือ่มยำวระหว่ำงเกำะไก ่เกำะทับและเกำะหมอ้ เกดิขึน้ไดทุ้กวัน 

น ำท่ำนเดนิทำงบนสันทรำยซึง่เปรยีบว่ำท่ำนไดเ้ดนิอยู่กลำงทอ้งทะเล 

14.30 น. น ำท่ำนกลับสูท่่ำเรอื กลบัเขา้ทีพ่กัแรม พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุส าคญั:โปรแกรมอำจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตำ่งกนัจำกรำยละเอยีดทวัร ์ขึน้อยู่

กับสภำพของอำกำศและสภำพของกระแสน ้ำ โดยค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นหลัก 
 

17.00 น. กลบัถงึทา่เรอื น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั: อา่วนางระดบัเทยีบเทา่3ดาว หรอืเมอืงใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทรำบลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุกัหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 
3 ท่ำน TRP อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 
 
 



                             
 
 
 
 

 

 

 

วนัทีส่าม         อา่วนาง – รา้นของฝาก - เขาขนาบน า้ ลานปูด า - สระมรกต - น า้ตกรอ้น –  

                      King Kong Park ทา่อากาศยานกระบี ่- ทา่อากาศยานดอนเมอืง    อาหารเชา้/เทีย่ง/--                                                                                                      

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

 น ำท่ำนแวะ ซือ้ของฝากจ.กระบี ่มสีนิคำ้ใหเ้ลอืกซือ้หลำกหลำย ทัง้ขำ้วสังขห์ยด เม็ดมะม่วงหมิพำนต์

คั่วโบรำณ น ้ำพรกิกุง้เสยีบ น ้ำพรกิสมุนไพร ปลำฉิง้ฉำ้ง ปลำหมกึ กุง้ สนิคำ้ OTOP เป็นตน้ เดนิทำง ไป

ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงกระบี ่เขาขนาบน า้ ใหท่้ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึกับงำนศลิปะปดู ำยักษ์โดยมี

ฉำกหลังเป็นเขำขนำบน ้ำ ลานปูด า หรอืชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรคอื "อนุสำวรียป์ูด ำ" ตัง้อยู่ที่ท่ำเรือขนำบ

น ้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมววิชัน้ดขีองเมอืงกระบี ่เพรำะสำมำรถมองเห็นเขำขนำบน ้ำ ภเูขำสองลกูทีต่ัง้อย่ำง

โดดเดน่รมิแม่น ้ำกระบี ่และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กับประตมิำกรรมปดู ำ จะม ี"อนุสำวรยี์

นกออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ ำถิน่ทีน่ี่ สำเหตทุีส่รำ้งอนุสำวรยีเ์ป็นรูปปดู ำและนกออกเพรำะทัง้สองสิง่นี้

ถอืเป็นสัตวท์ีแ่สดงถงึควำมอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 

บา่ย เดนิทำงสู ่สระมรกต ก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุน่ ในผนืป่ำทีร่ำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้น มอีณุหภมูปิระมำณ 

30-50 องศำเซลเซยีส เป็นสระน ้ำสวยใสกลำงใจป่ำที่มีน ้ำใส เป็นสีเขยีวอมฟ้ำ เปลีย่นสไีปไดต้ำมวัน

เวลำและสภำพแสง สระมรกตก ำเนิดมำจำกธำรน ้ำอุน่ ในผนืป่ำทีร่ำบต ่ำภำคใต ้เป็นน ้ำพุรอ้นลักษณะเป็น

สระ น ้ำรอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้ำผุด น ้ำ  ใสเป็น  สเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมำณ 

30-50 องศำเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่ำร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ี่น่ำสนใจ เดนิทำงสู ่น า้ตกรอ้น 

คลองท่อม unseen  Thailand เป็นธำรน ้ำพุรอ้นผุด ขึน้มำจำกใตด้นิตำม ธรรมชำต ิมีสำรก ำมะถัน เจือ

จำงเป็นสว่นประกอบ มอีณุหภมูพิอเหมำะตกลงมำในแอง่ สำมำรถอำบน ้ำได ้บรเิวณ ธำรน ้ำตกรอ้นขนำด

เล็ก ทีไ่หลลดหลั่นกันมำตำมธรรมชำต ิในน ้ำพุรอ้นประกอบไปดว้ยแร่ธำตตุำ่งๆ ทีช่ว่ยใหผ้่อน คลำยเชือ่

ว่ำสำมำรถบ ำบัดอำกำรไขขอ้อักเสบ ปวดหลัง และเกีย่วกับผวิหนังได  ้เดนิทำงสู ่King Kong Park จุด

เช็คอินแห่งใหม่ของ จ.กระบี่ ชมหุ่นฟำงคงิคองยักษ์ สุดยิง่ใหญ่ ที่จัด

แสดงไวห้ลำกหลำยตัว รอตอ้นรับนักท่องเที่ยวใหม้ำถ่ำยรูป  จำกนั้น 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี ่เพื่อเช็คอนิ

เดนิทางกลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.35 น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD3224 



                             
 
 
 
 

19.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 
• ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 

• โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
• บรกิำรหนำ้กำกอนำมัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่ำนละ 1 ชดุ 

•  

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส ำเนำบัตรประชำชน ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

• น ้ำหนักสัมภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คำ่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทำงบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่ำน TRP 
อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

• คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

• เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

• คำ่ประกันอบุัตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท ำไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดทีม่กีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภำพ ท่ำนสำมำรถส่ังซือ้ประกันสขุภำพเพิม่ได ้

จำกบรษัิทประกันท่ัวไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพัก และคำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซักรดี เป็นตน้ 
ไม่รวมน ้ำหนักสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณตีอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม รำคำ 480 บำท/เทีย่ว 

เพิม่ 20 กโิลกรัม รำคำ 510 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม รำคำ 650 บำท/เทีย่ว 

เพิม่ 30 กโิลกรัม รำคำ 1,020 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม รำคำ 1,260 บำท/เทีย่ว 

• คำ่ใชจ้่ำยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ

• คำ่ประกันภัยธรรมชำต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภำพ 
• คำ่อำหำรส ำหรับท่ำนทีท่ำนเจ มังสวริัต ิและหรอือำหำรส ำหรับมุสลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 
 
 
 

 
 



                             
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ ำท่ำนละ 3,000 บำท/ท่ำน และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 20 วัน 
(กำรไม่ช ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิกำร

จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
*คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหตุ 

• กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 9 ท่ำน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อำจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำร

บนิ ภัยธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำส่ังของเจำ้หนำ้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย 
กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกับเท่ำนัน้ 

• รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมันที่
ไม่คงที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้

• เมื่อท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรือไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถือว่ำท่ำนสละ
สทิธิ ์ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 


