
 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – สนามบนิกระบี ่– คลองท่อม – สระมรกต – น ้าตกรอ้น – วดัมหาธาตุ     วชริมงคล – 
ลานปูด า – เกาะกลาง – ตลาดปูด า – อ่าวนาง 

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

จดัทีน่ั่งแบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั(ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง และ
สามารถถอืขึน้เคร ือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./ท่าน หากท่านตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่) 
**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัประกาศของทางสายการบนิ** 

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

ใส ปะการงัสวย ถ า้โตรกชะโงกผา และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกนัเป็นมนตเ์สน่หท์ีส่รา้งความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว
ทีม่าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (S&P BOX)  (1) 
 น าท่านเดนิทางสู ่น ้าตกรอ้น คลองท่อม เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัของกระบี ่มลีกัษณะเป็นน ้าตกรอ้น อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 

องศาเซลเซยีล เป็นน ้ารอ้นทีซ่มึมาจากผิวดนิซึง่มีป่าละเมาะปกคลมุอยู่ ตวัน ้าตกรอ้น มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร ม ี3 ช ัน้ แต่ที่
พิเศษ คอื แต่ละช ัน้ มีแอ่งลกัษณะคลา้ยอ่างอาบน ้า ซึง่เกดิจากการก่อตวัของตะกอนหนิปูนในน า้รอ้น ช ัน้ละ 4 – 5 อ่าง ลกึประมาณ 1 
– 1.5 เมตร ในน ้ามีสารก ามะถนั เจอืจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมพิอเหมาะสามารถอาบน ้าและแชไ่ด ้เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วนิยม
ไปแชน่ ้า หรอืแชเ่ทา้เพือ่สุขภาพ 
น าท่านเดนิทางสู ่สระมรกต ตัง้อยู่ในอ าเภอคลองท่อม มีก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผืนป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้น มีอุณหภูมิ
ประมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส เป็นสระน า้สวยใสกลางใจป่าทีม่ีน ้าใส เป็นสเีขยีวอมฟ้า เปลีย่นสไีปไดต้ามวนัเวลาและสภาพแสง สระ
มรกตก าเนิดมาจากธารน ้าอุ่น ในผืนป่าทีร่าบต ่าภาคใต ้เป็นน ้าพุรอ้นลกัษณะเป็นสระ น ้ารอ้น 3 สระ 



 

 

 ไดแ้ก่ สระแกว้ สระมรกต และ สระน ้าผุด น ้าใสเป็นสเีขยีวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซยีส รอบๆ บรเิวณเป็นป่ารม่ร ืน่
เขยีวคร ึม้ม ีพรรณไมท้ีน่่าสนใจ 
บ่อน ้าผดุ ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสระมรกต ลกัษณะเป็นตาน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงิน เป็นสระน ้าแรธ่รรมชาต ิดว้ยความมีแรธ่าตอิยู่ มาก และได ้
สะทอ้นแสงอย่างทีเ่ห็น ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน ้าตามธรรมชาตขินาดเล็ก มีฟองอากาศทีผุ่ดขึน้มาเหนือ
น ้า ตลอดเวลา สนันิษฐานว่าเกดิจากน ้าทีซ่มึออกมาจากใตด้นิ ท าใหท้ีแ่ห่งนีม้ีน ้าตลอดปีและไหลเป็นล าธารสูท่ีต่่างๆ 

 

 
 

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

บางโทง” ซึง่ตัง้ตามชือ่หมูบ่า้นทีต่ ัง้ ปัจจุบนัวดัมหาธาตุวชริมงคล ถอืเป็น
หน่ึงในสถานทีส่ าคญัและแลนดม์ารค์ใหม่ของจงัหวดักระบี ่ดงึดูดใหช้าว
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศแวะเวยีน
เดนิทางมาชืน่ชมกนัอย่างไม่ขาดสาย ส าหรบัไฮไลทส์ าคญัของวดัแห่งนีก็้
คอื “พระมหาธาตุเจดยี”์ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจาก มหาเจดยีพุ์ทธคยา 
สถานทีท่ีพ่ระพุทธเจา้ตรสัรู ้ในเมืองคยา รฐัพิหาร ประเทศอนิเดยี 

 น าท่านเดนิทางสู ่ลานปูด า หรอืชือ่อย่างเป็นทางการคอื "อนุสาวรยีป์ูด า" 
ตัง้อยู่ทีท่่าเรอืขนาบน ้า จุดตรงนีเ้ป็นจุดชมววิช ัน้ดขีองเมืองกระบี ่เพราะ
สามารถมองเหน็เขาขนาบน ้า ภูเขาสองลูกทีต่ ัง้อย่างโดดเด่นรมิแม่น า้
กระบี ่และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบีด่ว้ย ใกล ้ๆ กบัประตมิากรรมปดู า 
จะมี "อนุสาวรยีน์กออก" หรอืนกอนิทร ีนกประจ าถิน่ทีน่ี่ สาเหตุทีส่รา้ง
อนุสาวรยีเ์ป็นรูปปูด าและนกออกเพราะทัง้สองสิง่นีถ้อืเป็นสตัวท์ีแ่สดงถงึความอุดมสมบูรณข์องเมืองกระบี ่ 
เขาขนาบน ้า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบีอ่ย่างหน่ึง อนัเกดิจากเขาหนิปูนสองลูก ตัง้ตระหง่านขนาบแม่น ้า
กระบีด่า้นหนา้ตวัเมือง ทีเ่ขาขนาบน า้นีน้ักท่องเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดโ้ดยเชา่เรอืหวัโทงซึง่เป็นเรอืประมงในทอ้งถิน่ทีท่่าเรอืเจา้ฟ้า 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเจา้ฟ้า ล่องเรอืชมบรรยากาศเขาขนาบน ้า เพือ่ไปรบัประทานอาหารค ่าที ่เกาะกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นเกาะกลางซฟู้ีด (3) 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อ่าวนาง  เป็นชายหาดทีม่ีชือ่เสยีง และเป็นจุดนั่งเรอืไปเทีย่วตามเกาะต่างๆ เชน่ ทะเลแหวก เกาะพีพี  จะ

เรยีกว่าเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่งของกระบีก็่ว่าได ้เพราะฉะนั้นบรเิวณอ่าวนางจงึมีบรรยากาศทีค่กึคกั เต็มไปดว้ยทีพ่กั รา้นอาหาร 
บรษิทัขายทวัร ์และนักท่องเทีย่วมากมาย ระหว่างทีอ่อกเดนิทางจากลานปูด าไปยงัอ่าวนาง มสีญัญาณไฟจราจรทีเ่ป็นประตมิากรรมสุด
แปลกแต่แฝงไปดว้ยความหมาย 

พกัที ่ โรงแรม SEA SEEKER KRABI RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่อง ท่าเรอืนพรตันธ์ารา – เกาะเหลาลาดงิ (เกาะพาราไดซ)์ – เกาะผกัเบีย้ – หอ้งลากูน – เกาะหอ้ง – จุดชมววิ 360 องศา 
เกาะหอ้ง – ท่าเรอืนพรตันธ์ารา   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 – 08.30 น. เดนิทางสู่ท่าเรอืนพรตันธ์ารา  
09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรอืเรว็สปีดโบท้น าท่านสู ่หมู่เกาะหอ้ง ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี ทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นป่าเกาะแห่งอนัดามนั   
 น าท่านสู่ เกาะเหลาลาดงิ หรอื เกาะพาราไดซ ์หรอือกีชือ่เรยีกคอื เกาะละดงิ ตัง้อยู่ใน อุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี อ าเภออ่าวลกึ 

จงัหวดักระบี ่เป็นเกาะขนาดเล็กๆ ทีม่ีชายหาดโคง้เวา้สวยงาม ซอ่นอยู่หลงัหนิปูน 
ในเร ือ่งของบรรยากาศนั้น ก็ค่อนขา้งเงียบสงบ และมีความใสของน ้าทะเล ลงเล่น
น ้าหรอืจะนอนชลิๆ บนหาดทรายสขีาวก็ดไีม่แพก้นั ท าใหท้ีน่ี่ถูกขนานนามว่าเป็น 
Paradise Island 

 เดนิทางสู ่เกาะผกัเบีย้ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางดา้นหลงัของเกาะหอ้ง น ้าทะเลทีน่ี่ใส
สะอาด เหมาะแก่การลงเล่นน ้าบรรยากาศเงียบสงบรม่ร ืน่ ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ที่
อยู่รมิหาด เกาะผกัเบีย้นี ้แมว่้าจะมีแนวชายหาดทีไ่มก่วา้งมากนกั แต่ก็มีหาด
ทรายทีข่าวสะอาดไม่แพ ้หาดอืน่ๆ เมือ่น ้าลงสนัทรายทีเ่กาะผกัเบีย้นีจ้ะปรากฏเป็น
แนวยาวไปจนจรดอกีเกาะหน่ึง ซึง่เรยีกว่า เกาะผกัเบีย้ เชน่กนั และสามารถเดนิถงึ
กนัไดใ้นเวลาน ้าลงเต็มทีเ่ท่านั้น เพราะในเวลาทีน่ ้าขึน้ น ้าก็จะแยกเกาะผกัเบีย้
ออกเป็นสองเกาะนั่นเอง 
หลงัจากนั้นน าท่านสู่ อ่าวหอ้งลากูน หอ้งโถงกวา้งกลางทะเล เกาะหอ้งเรยีกอกี
ชือ่หน่ึงว่าเกาะเหลาบเิละ ทีเ่รอืสามารถแล่นเขา้ไปไดเ้มือ่น ้าขึน้ มทีางเขา้ออกทาง
เดยีว โดยล่องเรอืผ่านชอ่งผา ทีพ่าสูห่อ้งรโหฐาน ภายในมีป่าโกงกางนิดหน่อย 
และออ้มลอ้มดว้ยขนุเขา คลา้ยปากปล่องภูเขาไป ภายในน า้ทะเลใสครสิตนัไมล่กึ
มากสามารถว่ายเล่นได ้อกีทัง้ยงัไดพ้บกบัฝูงปลาหลากหลายสสีนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบกล่อง ณ เกาะหอ้ง (5) 
 หลงัจากนั้นน าท่านสู่ เกาะหอ้ง เกาะทีเ่งียบสงบ บรกิารอาหารกลางวนัแบบ กล่อง

ปิกนิก หลงัรบัประทานอาหารเสรจ็แลว้ เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั สมัผสั
ชายหาดทีไ่ดร้บัรางวลัชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน ้า ชมฝูงปลา พกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

 จุดไฮไลทข์องเกาะหอ้งแห่งใหม่คอื จุดชมววิ 360 องศา สรา้งไวบ้นยอดเขา
หนิปูนฝ่ังทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ นักท่องเทีย่วสามารถเดนิถงึจุด
ชมววินี ้เป็นบนัไดเหล็ก (แนะน าตอ้งใสร่องเทา้เดนิขึน้ เพือ่ความปลอดภยัและไม่
เจ็บเทา้ เน่ืองจากเวลากลางวนัแดดแรงกระทบกบับนัไดเหล็กมีความรอ้นสูงและ
ชนั) มีเสน้ทางตัง้แต่จุดเร ิม่ตน้จนถงึจุดสูงสุดรวม 239 เมตร มีบนัไดรวม 419 ขัน้ 
ขึน้ไปยงัความสูง 109 เมตร นบัเป็นหอชมววิ 360 องศาทีสู่งทีสุ่ด มจุีดพกัระหว่าง
ทาง 6 จุด จนถงึลานบนสุดและมีแห่งเดยีวในฝ่ังอนัดามนั เมือ่ถงึจุดสงูสุดของจุด
ชมุววิจะมองเห็นชายหาดของ เกาะหอ้ง และหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ในทะเลกระบีด่า้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หมู่เกาะในเขตอุทยานแห่งชาตธิารโบกขรณี เชน่ เกาะหลา
ยาดงิ ยาลาฮูตงั เกาะผกัเบีย้ เกาะกายา เกาะปากกา เกาะสะยาตาลงิ ฯลฯ 

 หลงัจากนั้นเดนิทางถงึท่าเรอืนพรตันธ์ารา กลบัสู่โรงแรมทีพ่กั ใหท้่านพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

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) 
 น าท่านเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู ่รา้นของฝากศรกีระบี ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากทีข่ึน้ชือ่ ทัง้ ขนมเตา้สอ้, 

น ้าพรกิรสเด็ด, ไตปลาแหง้, ของแหง้ต่างๆ มากมาย 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วดัถ า้เสอื ชือ่วดันั้นมีขอ้สนันิษฐานว่าเน่ืองจากใน

อดตีเคยมีเสอือาศยัอยู่ และภายในถ า้ยงัปรากฏหนิธรรมชาต ิเป็นรูปแบบของอุง้
เทา้เสอื ส่วนทีม่าของวดันีน่้าจะมาจากพระธุดงคท์ีเ่ดนิทางจารกิไปเพือ่หาสถานที่
วเิวกในการปฏบิตัธิรรม มาอาศยัอยู่ตามถ า้ และมีชาวบา้นทีศ่รทัธาตามมากราบ
ไหวเ้ป็นจ านวนมาก จนกลายเป็นวดั(วดัถ า้เสอื)ในเวลาต่อมา วดัแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้กั
กนัดใีนจงัหวดักระบีแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง ทัง้ความโดดเด่นของวดัและชือ่เสยีง
ของ "หลวงพ่อจ าเนียร" เจา้อาวาสวดัถ า้เสอืทีม่ีผูเ้ลือ่มใสศรทัธามาชา้นาน  
สภาพโดยทัว่ไปของวดัถ า้เสอืมลีกัษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ า้ มีเพิงผาและ
แหล่งถ า้ธรรมชาต ิเชน่ ถ า้คนธรรพ ์ถ า้ลอด ถ า้ชา้งแกว้ ถ า้ลูกธนู ถ า้พระ เป็น
ตน้ ถ า้บางแห่งทีต่ ัง้อยู่ใกลบ้รเิวณวดัยงัสามารถใชเ้ป็นศูนยก์ลางการนั่งฌาน
ของพระภกิษุและเหลา่อุบาสกิาไดอ้กีดว้ย 



 

 

 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

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 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 
08 – 10 มกราคม 2564 8,999 3,000 
10 – 12 มกราคม 2564 8,999 3,000 
14 – 16 มกราคม 2564 8,999 3,000 
16 – 18 มกราคม 2564 8,999 3,000 
22 – 24 มกราคม 2564 8,999 3,000 
24 – 26 มกราคม 2564 8,999 3,000 
28 – 30 มกราคม 2564 8,999 3,000 
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,999 3,000 
05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
07 – 09 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
11 – 13 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
13 – 15 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564  8,999 3,000 
21 – 23 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
25 – 27 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 3,000 
27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 8,999 3,000 
05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
07 – 09 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
11 – 13 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
13 – 15 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
21 – 23 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
25 – 27 มนีาคม 2564 9,999 3,000 
27 – 29 มนีาคม 2564 8,999 3,000 
04 – 06 เมษายน 2564 (วนัจกัร)ี 13,999 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 
22 – 24 เมษายน 2564 8,999 3,000 
24 – 26 เมษายน 2564 8,999 3,000 
13 – 15 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
15 – 17 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
23 – 25 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
27 – 29 พฤษภาคม 2564 8,999 3,000 
29 – 31 พฤษภาคม 2564 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/ตอ่ท่าน*** 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 8 ท่าน ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้
จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ ** 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไปและกลบั ช ัน้ประหยดั รวมถงึภาษสีนามบนิและภาษีน ้ามนั (ราคาตั๋วอาจมีการเปลีย่นแปลง เชค็ราคาตั๋ว ณ วนัที ่14 
ธนัวาคม 2563) 
 กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง ไม่เกนิ 7 กโิล ต่อ 1 ท่าน 
 ค่ารถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 



 

 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หากพกั 3 ท่าน เป็นเตยีงเสรมิเท่านั้น ) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใน
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพ
กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 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 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทวัรน์ั้นๆ 

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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของทางบรษิทั 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการ
คนืเงินค่าบรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ของค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 

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 หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษิทั 

เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้  
 
 
 
 


