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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองท่อม – น ้าตกรอ้น – สระมรกต –  
 วดัมหาธาตุวชริมงคล – ลานปูด า – ล่องเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน ้า – เกาะกลาง – อ่าวนาง 

05.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์THAI VIETJET เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
07.10 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ340 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  

จดัทีน่ั่งแบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 
(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง และสามารถถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กก./ท่าน หากท่านตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 
**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกระบี ่น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดักระบี ่โดยรถตู ้VIP  เมืองชายทะเลในฝัน งดงามดว้ยหาดทรายขาว น ้าทะเล

ใส ปะการงัสวย ถ า้โตรกชะโงกผา และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกนัเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยว
ทีม่าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (BOX SET แซนวชิและน ้าผลไม)้  (1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกรอ้น คลองท่อม เป็นสถานทีท่่องเที่ยวชือ่ดงัของกระบี ่มีลกัษณะเป็นน ้าตกรอ้น อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 

องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นที่ซมึมาจากผิวดนิซึง่มีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตวัน ้าตกรอ้น มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ช ัน้ แต่ที่
พิเศษ คอื แต่ละช ัน้ มีแอ่งลกัษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจากการก่อตวัของตะกอนหนิปูนในน ้ารอ้น ช ัน้ละ 4 – 5 อ่าง ลกึประมาณ 1 – 
1.5 เมตร ในน ้ามีสารก ามะถนั เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วนิยมไป
แชน่ ้า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สุขภาพ 
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 น าท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มีก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผืนป่าที่ราบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มีอุณหภูมิ
ประมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน ้าสวยใสกลางใจป่าทีม่ีน ้าใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสไีปไดต้ามวนัเวลาและสภาพแสง สระ
มรกตก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผืนป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้ เป็นน ้าพุรอ้นลกัษณะเป็นสระ น ้ารอ้น 3 สระ ไดแ้ก่ สระแกว้ สระมรกต และ สระ
น ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่ารม่ร ืน่เขยีวคร ึม้มี พรรณไมท้ีน่่าสนใจ 
บ่อน ้าผุด ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสระมรกต ลกัษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงิน เป็นสระน ้าแรธ่รรมชาต ิดว้ยความมีแรธ่าติอยู่ มาก และได ้
สะทอ้นแสงอย่างทีเ่ห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้าตามธรรมชาตขินาดเล็ก มีฟองอากาศทีผุ่ดขึน้มาเหนือ
น ้า ตลอดเวลา สนันิษฐานว่าเกดิจากน ้าทีซ่มึออกมาจากใตด้นิ ท าใหท้ีแ่ห่งนีม้ีน ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสู่ทีต่่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารรมิธาร (2) 
 หลงัจากนั้นน าท่านสู่ วดัมหาธาตุวชริมงคล ตัง้อยู่ทีบ่า้นบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่เดมิวดัแห่งนีช้าวบา้นเรยีกขานว่า “วดั

บางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมู่บา้นที่ตัง้ ปัจจุบนัวดัมหาธาตุวชริมงคล ถือเป็นหน่ึงในสถานที่ส าคญัและแลนดม์ารค์ใหม่ของจงัหวดักระบี่ 
ดึงดูดใหช้าวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีนเดินทางมาชืน่ชมกนัอย่างไม่ขาดสาย ส าหรบัไฮไลท ์
ส าคญัของวดัแห่งนีก็้คอื “พระมหาธาตุเจดีย”์ ที่ไดร้บัอิทธิพลมาจาก มหาเจดียพุ์ทธคยา สถานที่ทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัรู ้ในเมืองคยา รฐั
พิหาร ประเทศอนิเดยี 

 น าท่านเดนิทางสู่ ลานปูด า หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรยีป์ูด า" ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงนีเ้ป็นจุดชมววิช ัน้ดขีองเมือง
กระบี ่เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น ้ากระบี ่ และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กบั
ประตมิากรรมปูด า จะมี "อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้งอนุสาวรยีเ์ป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทัง้สอง
สิง่นีถ้อืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดมสมบูรณข์องเมืองกระบี ่ 
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืสวนเจา้ฟ้า ล่องเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน ้า เพือ่ไปรบัประทานอาหารค ่าที ่เกาะกลาง 
เขาขนาบน ้า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบี่อย่างหน่ึง อนัเกิดจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้า
กระบีด่า้นหนา้ตวัเมือง ทีเ่ขาขนาบน ้านีน้ักท่องเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเชา่เรอืหวัโทงซึง่เป็นเรอืประมงในทอ้งถิน่ทีท่่าเรอืเจา้ฟ้า 

 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นเกาะกลางซฟู้ีด (3) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดที่มีชือ่เสียง และเป็นจุดนั่งเรอืไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น ทะเลแหวก เกาะพีพี  จะ

เรยีกว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยงของกระบี่ก็ว่าได ้เพราะฉะนั้นบรเิวณอ่าวนางจึงมีบรรยากาศที่คึกคกั เต็มไปดว้ยทีพ่กั รา้นอาหาร 
บรษิทัขายทวัร ์และนักท่องเทีย่วมากมาย ระหว่างทีอ่อกเดนิทางจากลานปูด าไปยงัอ่าวนาง มีสญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสุด
แปลกแต่แฝงไปดว้ยความหมาย 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง ท่าเรอืนพรตันธ์ารา – อุทยานแห่งชาตหิาดนพรตันธ์ารา หมู่เกาะพพี ี– เกาะพพีเีล – หาดปิเละ – อ่าวโละ๊ซามะ – อ่าวมา
หยา – เกาะพพีดีอน – เกาะลงิ – เกาะไมไ้ผ่ – ท่าเรอืนพรตันธ์ารา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 – 08.30 น. เดนิทางสู่ท่าเรอืนพรตันธ์ารา  
09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเรว็สปีดโบท้น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาตนิพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพพี ี เดมิชาวทะเลเรยีก หมู่เกาะนีว่้า ปูเลาปิอาปิ 

ค าว่า ปูเลา แปลว่าเกาะ ค าว่า ปิอาปิ แปลว่าตน้ไมท้ะเลชนิดหน่ึงจ าพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรยีกว่า ตน้ปีปี ซึง่ภายหลงั กลายเสยีง
เป็น พพี ีซ ึง่ได ้ชือ่ว่าเป็นอาณาจกัรแห่งบุปผาใตส้มุทรนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วหมู่เกาะนีส้่วนใหญ่มาเพือ่ด าน ้าดูปะการงั ดอกไม ้ท้ะเลและ
ปลา หลากสสีนัทีส่วยงาม 

 หมู่เกาะพีพี ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 2 เกาะใหญ่ๆ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล และเกาะเล็กๆขา้งเคียง คือ เกาะยูง เกาะไมไ้ผ่ อาจ
กล่าวไดว่้า เกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เป็นสุดยอดแห่งสถานทีท่่องเที่ยวหลกั เป็นเวิง้หรอือ่าวใหญ่ที่ภายในมีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม น่าเล่นน ้าแลพดูปะการงั และเกาะพีพีดอน เองคร ัง้หน่ึง เคย ตดิอนัดบั 1 ใน 10 อนัดบัเกาะทีส่วยงามทีสุ่ดในโลกเลยทเีดยีว เกาะ
พีพีดอนเป็นศูนยก์ลางของหมู่เกาะพีพี มีทัง้ ทีพ่กั รา้นอาหาร และสิง่อ านวยความสะดวกครบครนั รวมทัง้ยงัมีทวิทศันท์ีส่วยงามอีกดว้ย
เกาะพีพี ประกอบ ดว้ยอ่าว 2 อ่าวทีเ่ป็นเวิง้อ่าวคู่ คอื อ่าวตน้ไทร และอ่าวโละดาลมัคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ รม่ร ืน่ดว้ยทวิมะพรา้ว 

 น าท่านเดนิทางสู่ อ่าวปิเละหรอืทะเลใน เกาะพีพีเล เป็นอ่าวแคบ 
ๆ ที่มีปากทางเขา้ออกทางเดยีวลษัณะภายในมีความงดงามราวกบั
ทะเลสาบส่วนตวั เน่ืองจากน ้าทะเลมีสเีขยีวมรกต เงียบสงบ ไม่ค่อย
มีคลืน่ลม เหมาะแก่การพกัผ่อนเล่น ้าทะเลและชืน่ชมกบัทศันียภาพ
ของโตรกผาที่มีลกัษณะสูงชนัและลอ้มรอบจนเกือบเป็นทะเลปิด 
การเดินทางเขา้ไปเที่ยวชมในปิเละ นอกจากจะไดพ้บกับความ
สวยงามของธรรมชาตยิงัจะไดค้วามรูส้กึของการคน้หาการผจญภยั
เขา้ไปในทะเลสาบอนัเรน้ลบั นอกจากนี้บรเิวณปากทางเขา้อ่าวปิ
เละยงัเป็นจุดด าน ้าชมปะการงัที่ดจุีดหน่ึงมีทัง้ปะการงัสมอง ปะการงั
จานและปะการงัเขากวาง หลงัจากนั้นเดินทางสู่ อ่าวโละ๊ซามะ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก นักท่องเที่ยวจะไดพ้บเห็น
ประการงัอ่อนหลากลายชนิดทีน่ี่ สสีนัใตท้ะเล ของ อ่าวโละ๊ซามะ จดั
ไดว้่ามีสสีนัเลยทเีดยีว มีปลานอ้ยใหญ่จ านวนมาก สสีนัสวยงาม ใต ้
ทอ้งทะเลของอ่าวจะเป็นกองหนิ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมท้ะเล ในวนัทีอ่ากาศแจ่มใส นักท่องเทีย่วสามารถมองเห็นปลานอ้ยใหญ่ และกองหนิ
แนวปะการงั ไดจ้ากบนเรอืเอง จนใครๆหลายคน อดใจไม่ไดท้ีจ่ะควา้หนา้กาก พรอ้มกบักระโดดลงไปว่ายน ้ากบัฝูงปลาใหญ่นอ้ยในทะเล 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ่าวมาหยา มีลกัษณะเป็นเวิง้อ่าวเล็กๆ ที่มีภูเขาหินปูนโอบลอ้ม มีหาดทรายทอดตวัโคง้งาม พืน้ทราย
ละเอียดยบิขาวเนียน น ้าทะเลสวยใสดุจดงัสระว่ายน ้าธรรมชาตแิห่งทอ้งทะเลอนัดามนั จนอ่าวมาหยาถูกยกใหเ้ป็น สวรรคแ์ห่งอนัดา
มนั นอกจากมนตเ์สน่หค์วามงามทีเ่ป็นชือ่เสยีงดึงดูด เมื่อ 20 กว่าปีที่แลว้ อ่าวมาหยาเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์ร ือ่ง เดอะบชี 
(The Beach) ก่อนออกฉายเมือ่ปี 2543 ซึง่ท าใหอ่้าวแห่งนีม้ีชือ่เสยีงโด่งดงัระบอืไกลมากยิ่งขึน้  *เน่ืองดว้ยอ่าวมาหยา มีการปิด
อ่าวใหธ้รรมชาติฟ้ืนตวั ภายในตน้ปี 2564 กรมอุทยานฯ เตรยีมเปิดแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ให้
นักท่องเทีย่วเขา้เทีย่วชม เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว* 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ บนเกาะพพีดีอน (5)  
 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะพพีดีอน เป็นเกาะใหญ่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของเกาะพี

พี ทัง้ทีพ่กั ท่าเรอื รา้นอาหาร สิง่อ านวยความสะดวก ทุกอย่างอยู่ทีเ่กาะนี้
ทัง้หมด รวมทัง้ยงัมีทิวทศันท์ี่ งดงาม เกาะพีพีดอน ประกอบดว้ยอ่าว 2 
อ่าวทีเ่ป็นเวิง้อ่าวคู่ คอื อ่าวตน้ไทรกบั กบัอ่าวโละดามลมัซึง่เป็นเวิง้วงเขา้
หากนัคั่นดว้ยทีร่าบเล็กๆ รว่มร ืน่ดว้ย ทวิมะพรา้ว และจุดไฮไลทข์องเกาะพี
พีดอน คือ จุดชมวิว ที่สามารถเห็นทิวทศันแ์ละทศันียภาพของเกาะพีพี
ดอน รวมถึงเกาะต่างๆ บรเิวณใกลเ้คียงอกีดว้ย ถือว่าเป็นจุดเชค็อนิยอด
ฮิตก็ว่าได ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลิง นักท่องที่ยวและคนที่
เกาะเรยีกกนัตดิปากว่าอ่าวลงิ หรอื Monkey Bay ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
ลิงฝูงใหญ่ บ่อยคร ัง้จะลงมาที่ชายหาด และเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่ว 
อ่าวลงิ มีทะเล และเป็นแหล่งของปะการงั กองหนิอยู่ใตน้ ้าจ านวนมากมาย
แนวประการงัที่อ่าวลงินับว่าเป็นแนวประการงัทีใ่หญ่พอสมควร มีความหลากหลายทางชวีภาพสูง เป็นประการงัน ้าตืน้ แต่ตามช่วงแนว
หนา้ผาลกึลงไปจะเป็น ประการงัอ่อน สสีดใส พริว้ไหวกบักระแสน ้า ท่านทีไ่ม่เคยด าน ้าแบบ Scuba Diving แต่ถา้มาด าน ้าตามหน้าผา 
ในจุดนีช้ว่งน ้าลง จะไดพ้บเห็นประการงัอ่อน และสภาพแวดลอ้มของประการงัน ้าลกึ เหมือนได ้ด าน ้าแบบ Scuba Diving 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ เกาะไมไ้ผ่ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอนไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก ดา้นทศิเหนือและ ทศิตะวนัออก มี
หาดทราย สวยงาม และแนวปะการงั ซึง่ส่วนมากเป็น แนวปะการงัเขากวางทอดยาวไปถงึทางทศิใตข้องตวัเกาะ 

 หลงัจากนั้นเดนิทางถงึท่าเรอืนพรตันธ์ารา กลบัสู่โรงแรมทีพ่กั ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT (6) 
พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม รา้นของฝากศรกีระบี ่– วดัถ า้เสอื – สนามบนิกระบี ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
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 น าท่านเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู ่รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ึน้ชือ่ ทัง้ ขนมเตา้สอ้, น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ต่างๆ 
มากมาย 

 เดนิทางสู ่ วดัถ า้เสอื ชือ่วดันั้นมีขอ้สนันิษฐานว่าเน่ืองจากในอดตีเคยมีเสอือาศยัอยู่ 
และภายในถ า้ยงัปรากฏหนิธรรมชาต ิ เป็นรูปแบบของอุง้เทา้เสอื ส่วนทีม่าของวดันีน่้าจะ
มาจากพระธุดงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานทีว่เิวกในการปฏบิตัธิรรม มาอาศยัอยู่
ตามถ า้ และมีชาวบา้นทีศ่รทัธาตามมากราบไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวดั(วดัถ า้
เสอื)ในเวลาต่อมา วดัแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง ทัง้ความ
โดดเด่นของวดัและชือ่เสยีงของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้อาวาสวดัถ า้เสอืทีม่ีผูเ้ลือ่มใส
ศรทัธามาชา้นาน  สภาพโดยทั่วไปของวดัถ า้เสอืมลีกัษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ า้ มีเพิงผาและแหล่งถ า้ธรรมชาต ิเชน่ ถ า้คนธรรพ ์ถ า้
ลอด ถ า้ชา้งแกว้ ถ า้ลูกธนู ถ า้พระ เป็นตน้ ถ า้บางแห่งทีต่ ัง้อยู่ใกลบ้รเิวณวดัยงัสามารถใชเ้ป็นศูนยก์ลางการนั่งฌานของพระภกิษุและเหลา่
อุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นครวักระบีน้่อย (8) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.15 น. น าท่านสู่ สนามบนิกระบี ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET เทีย่วบนิที ่VZ343 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี  
15.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

07 – 09 มกราคม 2564 8,999 3,000 
09 – 11 มกราคม 2564 8,999 3,000 
15 – 17 มกราคม 2564 9,999 3,000 
17 – 19 มกราคม 2564 8,999 3,000 
21 – 23 มกราคม 2564 8,999 3,000 
23 – 25 มกราคม 2564 8,999 3,000 
29 – 31 มกราคม 2564 8,999 3,000 
31 ม.ค. – 02 ก.พ. 64 8,999 3,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
06 – 08 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
14 – 16 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 3,000 
20 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 64 8,999 3,000 
04 – 06 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
06 – 08 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
12 – 14 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
14 – 16 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
18 – 20 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
20 – 22 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
26 – 28 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
28 – 30 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
01 – 03 เมษายน 2564 9,999 3,000 
08 – 10 เมษายน 2564 12,999 4,000 
09 – 11 เมษายน 2564 12,999 4,000 
13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 14,999 5,000 

14 – 16 เมษายน 2564 
(วนัสงกรานต)์ 14,999 5,000 

15 – 17 เมษายน 2564 
(วนัสงกรานต)์ 14,999 5,000 

16 – 18 เมษายน 2564 
(วนัสงกรานต)์ 14,999 5,000 

23 – 25 เมษายน 2564 9,999 3,000 
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25 – 27 เมษายน 2564 8,999 3,000 
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 64 8,999 3,000 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
08 – 10 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
14 – 16 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 
16 – 18 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
20 – 22 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
22 – 24 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
28 – 30 พฤษภาคม 2564 9,999 3,000 
30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 64 8,999 3,000 

ราคาต ัว๋เชค็ ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 
** อตัราค่าบรกิารน้ี ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณีเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิมส่ีวนต่างเพิม่ 1,000 บาท** 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทรปิ/ท่าน*** 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระ
ค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ ** 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไปและกลับ ช ัน้ประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน ้ามัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 14  
ธนัวาคม 2563) 
 กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง ไม่เกนิ 7 กโิล ต่อ 1 ท่าน 
 ค่ารถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หากพกั 3 ท่าน เป็นเตียงเสรมิเท่านั้น ) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร 
เคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทต่อท่าน / 4,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ั้นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลื่อนการเดินทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บรษิัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร ือ่งขอรบัเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงินค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงินค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ี่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่า

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 
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2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงินค่าทวัร ์50% และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านั้น  

 
 

 
 


