
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองทอ่ม – น า้ตกรอ้น – สระมรกต – วดัถ า้เสอื – ลาน

ปูด า – ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ – เกาะกลาง – อา่วนาง 

05.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 

07.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิภูเก็ต โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 

1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  



 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 

08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมอืงชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาด

ทรายขาว น ้าทะเลใส ปะการังสวย ถ ้าโตรกชะโงกผา และหมูเ่กาะนอ้ยใหญก่วา่ 130 เกาะ รวมกนัเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้ง

ความประทบัใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (BOX SET แซนวชิและน า้ผลไม)้  (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกรอ้น คลองทอ่ม เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของกระบี ่มลีักษณะเป็นน ้าตกรอ้น อุณหภูมิ

ประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นทีซ่มึมาจากผวิดนิซึง่มป่ีาละเมาะปกคลมุอยู ่ตวัน ้าตกรอ้น มขีนาดเล็ก สงู

ประมาณ 5 เมตร ม ี3 ชัน้ แตท่ีพ่เิศษ คอื แตล่ะชัน้ มแีอง่ลักษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจากการก่อตัวของตะกอน

หนิปนูในน ้ารอ้น ชัน้ละ 4 – 5 อา่ง ลกึประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน ้ามสีารก ามะถัน เจอืจางเป็นสว่นประกอบ มอีณุหภมูิ

พอเหมาะสามารถอาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปแชน่ ้า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สขุภาพ 
 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มกี าเนดิมาจากธารน ้าอุ่น ในผนืป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุ

รอ้น มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่นี ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปได ้

ตามวนัเวลาและสภาพแสง สระมรกตก าเนดิมาจากธารน ้าอุน่ ในผนืป่าทีร่าบต า่ภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลกัษณะเป็นสระ น ้า

รอ้น 3 สระ ไดแ้ก ่สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผดุ น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มอีณุหภมูปิระมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส 

รอบๆ บรเิวณเป็นป่าร่มรืน่เขยีวครึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 



 
 

 

 

 

 

บอ่น า้ผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีาอมน ้า

เงนิ เป็นสระน ้าแร่ธรรมชาต ิดว้ยความมแีร่ธาตอิยู่ มาก และไดส้ะทอ้นแสงอย่าง

ทีเ่ห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้าตามธรรมชาติ

ขนาดเล็ก มฟีองอากาศทีผ่ดุขึน้มาเหนือน ้า ตลอดเวลา สนันษิฐานวา่เกดิจากน ้า

ทีซ่มึออกมาจากใตด้นิ ท าใหท้ีแ่หง่นีม้นี ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสูท่ีต่า่งๆ 

 

 

 

กลางวนั             บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 

 เดนิทางสู ่ วดัถ า้เสอื ชือ่วดันัน้มขีอ้สนันษิฐานวา่เนื่องจากในอดตีเคยมเีสอือาศัยอยู่ และภายในถ ้ายังปรากฏหนิ

ธรรมชาต ิ เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื สว่นทีม่าของวดันีน่้าจะมาจากพระธดุงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกใน

การปฏบิตัธิรรม มาอาศัยอยูต่ามถ ้า และมชีาวบา้นทีศ่รัทธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวดั(วดัถ ้าเสอื)



 
ในเวลาตอ่มา วัดแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนจังหวดักระบีแ่ละจังหวดัใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเดน่ของวัดและชือ่เสยีงของ 

"หลวงพ่อจ าเนยีร" เจา้อาวาสวดัถ ้าเสอืทีม่ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธามาชา้นาน  สภาพโดยทั่วไปของวดัถ ้าเสอืมลีักษณะ เป็น

สวนป่า เป็นโพรงถ ้า มเีพงิผาและแหลง่ถ ้าธรรมชาต ิเชน่ ถ ้าคนธรรพ ์ถ ้าลอด ถ ้าชา้งแกว้ ถ ้าลกูธนู ถ ้าพระ เป็นตน้ ถ ้า

บางแหง่ทีต่ัง้อยูใ่กลบ้รเิวณวดัยังสามารถใชเ้ป็นศนูยก์ลางการน่ังฌานของพระภกิษุและเหลา่อบุาสกิาไดอ้กีดว้ย 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ลานปูด า หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ดู า" ตัง้อยูท่ีท่า่เรอืขนาบน ้า จดุตรงนีเ้ป็นจดุชมววิชัน้

ดขีองเมอืงกระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภเูขาสองลกูทีต่ัง้อยา่งโดดเดน่รมิแม่น ้ากระบี ่และเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืงกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กบัประตมิากรรมปดู า จะม ี"อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี ่สาเหตทุีส่รา้งอนุสาวรยี์

เป็นรูปปดู าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นีถ้อืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของเมอืงกระบี ่ 



 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเจา้ฟ้า ลอ่งเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน า้ เพือ่ไปรับประทานอาหารค า่ที ่เกาะกลาง 

 

 

 

เขาขนาบน า้ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงกระบีอ่ย่างหนึง่ อัน

เกดิจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้ากระบีด่า้นหนา้ตัวเมือง ทีเ่ขาขนาบน ้านี้

นักท่องเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเชา่เรอืหัวโทงซึง่เป็นเรอืประมงในทอ้งถิน่ทีท่่าเรอื

เจา้ฟ้า 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นเกาะกลางซฟีู้ ด (3) 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อ่าวนาง  เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นจุดน่ังเรือไปเทีย่วตามเกาะต่างๆ เชน่ ทะเลแหวก 

เกาะพพี ี จะเรยีกวา่เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่งของกระบีก็่วา่ได ้ เพราะฉะนัน้บรเิวณอา่วนางจงึมบีรรยากาศทีค่กึคัก เต็ม



 
ไปดว้ยทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทขายทัวร์ และนักท่องเทีย่วมากมาย ระหว่างทีอ่อกเดนิทางจากลานปูด าไปยังอ่าวนาง มี

สญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสดุแปลกแตแ่ฝงไปดว้ยความหมาย 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง หาดนพรตันธ์ารา หมู่เกาะพพี ี– ด าน า้ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก,่ เกาะทบั, เกาะหมอ้, หาดไร่เลย,์ ถ า้พระ

นาง)   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 เดนิทางสูท่า่เรอืหาดนพรตันธ์ารา – หมูเ่กาะพพี ีชมทัศนียภาพทีส่วยงามของสนัทรายทีเ่ชือ่มตดิตอ่กันระหวา่ง เกาะ

ทบั และเกาะไก ่(ทะเลแหวก) เลน่น ้าดปูะการังทา่มกลางฝงูปลามากมายหลายชนดิทีเ่กาะไกแ่ละเกาะปอดะ 

 

เกาะปอดะ มชีายหาดลอ้มรอบทัง้สามดา้นยกเวน้ทางดา้นทศิตะวันตกซึง่เป็นดา้นทีรั่บ

คลืน่ดา้นนี้เป็นหนา้ผาหนิ สงู ชนัชาดหาด ดา้นหนา้เกาะหาดทรายทีข่าวละเอยีด น ้าทะเลใส

ถงึแมจ้ะอยู่ไม่ไกลจากฝ่ัง นักทอ่งเทีย่ว นยิม แวะ ขึน้เกาะเพือ่ไปพักผ่อนเดนิเลน่ ชาดหาด

และเลน่น ้า ถงึแมเ้กาะนี้จะเป็นเกาะเอกชนแตเ่ป็นเอกชนใจดไีม่เก็บค่าธรรมเนียมคา่ขึน้เกาะ 

ดังนัน้นักท่องเทีย่วทีข่ ึน้ ไปเทีย่วจงึควรชว่ยกันรักษาความสะอาด เกาะปอดะ เกาะทีม่หีาด

ทรายขาวละเอยีด นุ่มเทา้ น ้าทะเลสฟ้ีาใส เหมาะกบัการมาเทีย่ว พักผอ่น และเลน่น ้ามากกว่า

ทีจ่ะมาด าน ้าชมปะการัง 

 

 

เกาะไก ่เป็นหนึง่ในสามของเกาะทีเ่ชือ่มกัน เรยีกวา่ทะเลแหวก แหลง่ทอ่งเทีย่วกระบีอ่ันโดง่ดัง เกาะไกเ่ป็นจุดด าน ้า

ทีส่ าคัญของทัวร ์4 เกาะ กระบี ่ทีบ่รเิวณเกาะไกน่ี้ทา่นสามารถด าน ้าตืน้ดปูะการัง ใหอ้าหารปลา และตืน่ตาตืน่ใจกับเกาะที่

ดา้นปลายสดุมหีนิแหลมสงูขึน้ไปมองดแูลว้มลีักษณะคลา้ยคอไก ่ดา้นหนา้ของเกาะไกจ่ะม ีเกาะทบั และ เกาะหมอ้ เป็น

http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%81.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c-4-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88.html
http://www.krabiview.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%ad.html


 
อกีสองเกาะทีเ่ชือ่ตอ่กับเกาะไก ่สามารถเดนิขา้มสนัทรายในชว่งน ้าทะเลลดลง เพือ่เยีย่มชม ใหอ้าหารปลา หรอืถา่ยรูปเป็น

ทีร่ะลกึไวไ้ด ้

 

 

เกาะทบั-เกาะหมอ้ เป็นเกาะเล็กๆทีใ่กลก้ันอันไดแ้ก ่เกาะทับ เกาะไก ่และเกาะหมอ้ หนา้หาดทรายเฉพาะดา้นใตต้อ่

กบัแนวสนัทรายของเกาะปอดะนอก แมจ้ะเป็นหาดทรายเล็กๆ แตม่เีม็ดทรายละเอยีดและขาวมาก น ้าทะเลใส 

 

 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบนเกาะไก ่(5)  

 

บา่ย   เดนิทางชมหาดพระนาง และสกัการบูชาโต๊ะนาง ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวบา้นพรอ้มชมหนิงอกหนิยอ้ยทีถ่ ้าพระนาง หรอื

พักผอ่นตามอธัยาศยับรเิวณหาดไร่เลย ์และหาดพระนาง 

 

 

 

 

หาดถ า้พระนาง หรือ อ่าวถ ้าพระนาง เป็นชายหาดทีส่วยงามของ

จังหวัดกระบี ่มวีวิภูเขาหนิปูน และ หนา้ผา เดนิไปสดุทางจะเจอกับถ ้าที่

รายลอ้มดว้ยทรายขาวและน ้ าทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปดว้ย 

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิทีห่าดถ ้าพระนาง เหมาะกบัการ

เลน่น ้า หรอืท ากจิกรรมชายหาดตา่งๆ เชน่ ปืนหนา้ผา อาบแดด พายเรอื

คายัค ดพูระอาทติยต์ก (ไมร่วมคา่กจิกรรมปีนเขา และพายเรอืคายัค) 

 

 

 หลงัจากนัน้เดนิทางถงึทา่เรอืหาดนพรัตนธ์ารา – หมูเ่กาะพพี ีกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT (6) 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  



 

วนัทีส่าม รา้นของฝาก – วดัมหาธาตวุชริมงคล (วดับางโทง) – สนามบนิภูเก็ต – สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าทา่นเช็คเอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู ่รา้นของฝากจีอ้อ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ ทัง้ 

ขนมเตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ตา่งๆ มากมาย 

 หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่วดัมหาธาตวุชริมงคล ตัง้อยูท่ีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนอื อ.อา่วลกึ จ.กระบี ่เดมิวดัแหง่นีช้าวบา้น

เรยีกขานว่า “วัดบางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมู่บา้นทีต่ัง้ ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชริมงคล ถอืเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญและ

แลนดม์ารค์ใหม่ของจังหวัดกระบี ่ดงึดดูใหช้าวพุทธศาสนกิชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศแวะเวยีน

เดนิทางมาชืน่ชมกันอย่างไม่ขาดสาย ส าหรับไฮไลทส์ าคัญของวัดแห่งนี้ก็คอื “พระมหาธาตเุจดยี”์ ทีไ่ดรั้บอทิธพิลมา

จาก มหาเจดยีพ์ุทธคยา สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู ้ในเมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นครวักระบีน่อ้ย (8) 

 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 



 
14.15 น. น าทา่นสู ่สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ343 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง 15 นาท)ี  

15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

08 – 10 ตลุาคม 2563 8,999 3,000 

15 – 17 ตลุาคม 2563 8,999 3,000 

17 – 19 ตลุาคม 2563 9,999 3,000 

29 – 31 ตลุาคม 2563 8,999 3,000 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 9,999 3,000 

05 – 07 พฤศจกิายน 2563 8,999 3,000 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 9,999 3,000 

12 – 14 พฤศจกิายน 2563 8,999 3,000 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 9,999 3,000 

21 – 23 พฤศจกิายน 2563 9,999 3,000 

26 – 28 พฤศจกิายน 2563 8,999 3,000 

28 – 30 พฤศจกิายน 2563 9,999 3,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2563  8,999 3,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563  9,999 3,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563  8,999 3,000 

12 – 14 ธนัวาคม 2563  9,999 3,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2563  8,999 3,000 

19 - 21 ธนัวาคม 2563  9,999 3,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2563  9,999 3,000 

26 – 28 ธนัวาคม 2563  9,999 3,000 

ราคาต ัว๋เช็ค ณ วนัที ่22 กนัยายน 2563 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ 1,000 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้

จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปและกลับ ชัน้ประหยัด รวมถงึภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที ่22 

กนัยายน 2563) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง ไมเ่กนิ 7 กโิล ตอ่ 1 ทา่น 

 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่น เป็นเตยีงเสรมิเทา่นัน้ ) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ทา่น / 4,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้ม

ส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

บนัไดขึน้ช ัน้บน 



 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

 

 


